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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

II spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie kujawsko-pomorskim 

Miejsce: Siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Termin:  12.02.2013 r., godz. 10.00-14.00 

 

W dniu 12 lutego 2013 r. w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się drugie 

z zaplanowanych spotkań dot. zawiązania Partnerstwa Naturowego w ramach projektu Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”. 

W spotkaniu wzięło udział 18 przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego, które były 

reprezentowane przez 19 osób. Obok przedsiębiorców w spotkaniu wzięły udział także 

przedstawicielki Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców z Bydgoszczy 

(1 osoba) oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu (1 osoba), organizacji które współpracują 

z Liderem w zakresie organizacji spotkań dla przedsiębiorców. W spotkaniu wziął także udział p. 

Michał Dąbrowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Moderatorem spotkania 

był p. Piotr Józefiak, koordynator projektu ze strony regionalnego Lidera Partnerstwa Naturowego. 

 Spotkanie zostało zrealizowane zgodnie z zakładanym planem. Uczestnicy zostali zapoznani z 

następującymi zagadnieniami: 

− Idea sieci Natura 2000 

− Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 

− Dobre praktyki i możliwości finansowania działalności na obszarach N2000 

− Ocena Oddziaływania na Środowisko w kontekście przedsięwzięć realizowanych na obszarach 

N2000 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z dwóch przerw kawowych w trakcie spotkania 

oraz lunch na zakończenie 

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe (program spotkania, wydruk prezentacji). Przed 

spotkaniem i po spotkaniu przeprowadzono testy wiedzy z zakresu obszarów Natura 2000. Wyniki 

testów zostaną przesłane w oddzielnym dokumencie. Spotkanie zostało urozmaicone poprzez 

wprowadzenie elementów warsztatowych (np. ćwiczenie w określeniu celów biznesu w kontekście 

celów ochrony przyrody, praca w grupach polegająca na zaznaczeniu na obszarze woj. kujawsko-

pomorskiego terenów będących w sieci Natura 2000, ćwiczenie z zakresu formułowania działań 

proekologicznych oraz z zakresu CSR na podstawie przedstawionego opisu przedsiębiorstwa). 

Razem z uczestnikami ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2013r, spotkanie 

nr 4 zaplanowano na dzień 5 marca 2013 r. 

 

 


