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I spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie łódzkim 

Miejsce: Skierniewicka Izba Gospodarcza, ul. Reymonta 18, II p. pok. 210, Skierniewice 

Termin: 31.01.2013 r., godz. 10.00-14.00 

 

Pierwsze spotkanie w ramach Partnerstwa Naturowego w województwie łódzkim odbyło się w 

Skierniewicach w siedzibie Lidera Partnerstwa. W spotkaniu udział wzięło 17 przedstawicieli firm, 

przedstawiciel LGD Kraina Rawki  oraz przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Pani 

Aleksandra Mantur.  

O godz. 10.05 spotkanie oficjalnie rozpoczęła pani Jolanta Okońska-Kubica – Dyrektor Skierniewickiej 

Izby Gospodarczej. W swoim krótkim wystąpieniu podziękowała uczestnikom za zainteresowanie 

projektem i przybycie na I spotkanie. Następnie przedstawiła panią dr Annę Traut –Seligę, która 

będzie osobą prowadzącą i moderującą cały cykl 4 spotkań w ramach Partnerstwa Naturowego.  

W celu prawidłowej realizacji szkolenia, uczestnicy zostali poproszeni o zajecie miejsc przy trzech 

osobnych stołach. W ten sposób utworzone zostały trzy grupy warsztatowe. Dla uczestników 

przygotowane zostały materiały szkoleniowe - po jednym egzemplarzu dla każdego: broszura pt: 

„Działalność gospodarcza a ochrona przyrody. Informator dla przedsiębiorców”, notatnik formatu A4, 

kalendarz książkowy na rok 2013 oraz długopis. Sala wyposażona została w flipchart, tablicę 

magnetyczną laptop, rzutnik oraz ekran. Zgodnie z harmonogramem spotkania odbyły się dwie 

przerwy kawowe, w tym druga miała również charakter „obiadowy”. Dla uczestników przygotowany 

został catering w postaci napojów zimnych (woda mineralna i soki) oraz ciepłych (kawa i herbata) 

oraz ciastek. W trakcie drugiej przerwy kawowej serwowany był posiłek gorący w postaci 

jednogarnkowego dania typu „ strogonow”. Miejsce spotkania oraz budynek w którym się to miejsce 

znajduje ( od samego wejścia) oznakowane zostało 6 tabliczkami informacyjnymi (zgodnie z 

przesłanym wzorem).  Spotkanie prowadzone było zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem oraz 

przygotowaną I spotkanie prezentacją.   

Zgodnie z przyjętym scenariuszem na wstępnie uczestnicy spotkania wzajemnie się poznali, 

dowiedzieli się o swoich oczekiwaniach i pasjach. Dalej  zapoznali się z agendą pierwszego spotkania. 

Ponadto zapoznali się z założeniami projektu „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu”, jego celami 

strategicznymi i szczegółowymi, wyróżnikami oraz działaniami realizowanymi w ramach projektu.  

Następnie, zgodnie ze scenariuszem prezentacji, poznali podstawowe definicje i założenia modelowe 

Partnerstwa Naturowego. Dowiedzieli się o korzyściach jakie wynikają z uczestnictwa w projekcie, 

zapoznali się z tematyką cyklu 4 spotkań: części informacyjnej jak i warsztatowej oraz szczegółową 

agendą czterech spotkań.  

Po zakończeniu części informacyjnej pani dr Anna Traut- Seliga rozpoczęła I część warsztatową. Na 

wstępnie przedstawiła koncepcję konkursową Partnerstwa Naturowego, po czym poprosiła 

uczestników spotkania o jej weryfikację pod kątem: obszaru Natura 2000, na którym Partnerstwo 

Naturowe ma działać, profilu Partnerstwa Naturowego opisu zakresu działania Partnerstwa 

Naturowego. W wyniku przeprowadzone dyskusji zweryfikowana została koncepcja PN w zakresie  
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profilu partnerstwa, który został określony jako: turystyczno- (agroturystyka, turystyka: przyrodnicza, 

krajobrazowa, kulinarna i zdrowotna) rolniczo- (rolnictwo ekologiczne) i -przetwórczy (przetwórstwo 

spożywcze-ekologiczne i tradycyjne, przetwórstwo leśne,  rzemiosło artystyczne). Uczestnicy nie mieli 

zastrzeżeń do obszaru Natura 2000.  

Zaproponowali natomiast rozszerzyć zakres działania partnerstwa o następujące zadania:  

− przygotowanie wspólnej oferty produktów turystycznych (najlepiej do kwietnia br.),  

− zaoferowanie przez Lidera Partnerstwa szerokiego dostępu do informacji i doradztwa w 

obszarze obowiązujących regulacji prawnych regulujących zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenach naturowych, w zakresie możliwości pozyskania dotacji i 

niskooprocentowanych pożyczek na ten cel oraz w zakresie wsparcia marketingowego.  

− organizowanie szkoleń,  

− budowa sieci gospodarstw agroturystycznych,  

− powołanie wspólnego punktu informacji turystycznej dla Doliny Rawki.      

− prowadzenie działalności lobbingowej na rzecz rozwoju gospodarczego Doliny Rawki. 

W trakcie II część warsztatów, której uczestnicy wypracowywali w 3 grupach kierunki/cele 

Partnerstwa Naturowego, spośród których wybrane zostały te najważniejsze: cel główny w 

perspektywie 5 lat oraz cele szczegółowe w perspektywie do 2 lat.  Puntem wyjścia były cele 

określone w konkursowej koncepcji PN, które opisywały stan jaki chce osiągnąć Partnerstwo 

Naturowe w perspektywie do 2 lat.   

 

Następnie rozpoczęła się III część warsztatowa dot. wypracowania i uzgodnienia zasad i warunków 

uczestnictwa w Partnerstwie Naturowym. Punktem wyjścia podjętej dyskusji była wstępna 

propozycja lidera PN. W efekcie przeprowadzonej dyskusji wypracowane zostały ramy uczestnictwa 

w partnerstwie. Po zakończeniu tej części pani dr Anna Traut-Seliga ogłosiła przerwę kawowo-

obiadową (gorący posiłek). 

Po przerwie podjęta została dyskusja w grupach związana z określeniem głównych barier w 

prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo, zidentyfikowaniem 

potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000 

oraz wypracowaniem propozycji usług IOB w zakresie wsparcia prowadzenia działalności 

na obszarach Natura 2000. W efekcie pracy grupowej, a następnie prezentacji tej pracy przed 

wszystkimi uczestnikami spotkania sporządzona została:  

− lista barier dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem przez nich  działalności 

gospodarczej na obszarach Natura 2000 wraz z jej hierarchizacją, 

− lista potrzeb związanych ze wsparciem prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności 

gospodarczej w kontekście zidentyfikowanych barier oraz innych potrzeb wynikających z 

planów rozwoju i pojawiających się w otoczeniu szans wraz z jej hierarchizacją, 

− propozycja usług świadczonych przez Lidera w zakresie wsparcia prowadzenia działalności. 
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Na zakończenie spotkania pani dr Anna Traut-Seliga podsumowała wyniki spotkania, omówiła dalsze 

kroki zaplanowane na kolejne spotkania, oraz zaprezentowała   krótką prezentację omawiającą 

Platformę Dialogu. Na sam koniec spotkania poprowadzona została dyskusja na temat oczekiwanych 

działań na Platformie Dialogu. 

 

 


