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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

III Spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie lubelskim 

Miejsce: Siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Lubartowskiej 74A w Lublinie 

Termin:  19.02.2013 r., godz. 10.00-14.00 

 

III Spotkanie informacyjno-warsztatowe odbyło się w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy 

ul. Lubartowskiej 74A w Lublinie z udziałem 13 osób - przedstawicieli przedsiębiorstw z województwa 

lubelskiego. Jedna osoba reprezentowała 2 różne  przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, których 

reprezentanci uczestniczyli w spotkaniu działają w branży energetyki odnawialnej i poprawy 

efektywności energetycznej (energetyka wodna, wiatrowa, solarna, budownictwo energooszczędne i 

wykorzystanie biomasy do produkcji energii w biogazowniach i przez energetykę zawodową). 

Spotkanie prowadziła p. Małgorzata Gałczyńska – Dyrektor Działu Rozwoju Lokalnego z Fundacji 

Rozwoju Lubelszczyzny. W spotkaniu uczestniczyła także p. Małgorzata Polkowska z Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Na początku spotkania przypomniano uczestnikom ideę projektu „Natura i Gospodarka – podstawy 

dialogu” i poinformowano o źródle finansowania projektu. Uczestnicy spotkania przedstawili także 

swoją działalność i oczekiwania związane z udziałem w spotkaniach warsztatowych.  

W trakcie spotkania uczestnicy poznali ideę sieci Natura 2000, a także zagadnienia związane z 

zarządzaniem obszarami Natura 2000. Dowiedzieli się także o możliwościach prowadzenia 

działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000 i w jej sąsiedztwie. Poznali również zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością 

biznesu, a także przykłady dobrych praktyk – przedsięwzięć realizowanych na obszarach NATURA 

2000. Uzyskali wiedzę nt. wpływu tych projektów na obszary Natura 2000, a także o możliwych 

źródłach finansowania tego typu przedsięwzięć.  

Na zakończenie spotkania Przedstawiciel RDOŚ wygłosił prezentację zawierającą informacje o 

obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie, istotnych oddziaływaniach związanych z inwestycjami OZE 

oraz działaniach łagodzących, a także planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w woj. 

lubelskim. Przedstawiciel RDOŚ odpowiadał na liczne pytania przedsiębiorców dotyczące 

uwarunkowań realizacji inwestycji w branży energetyki odnawialnej na obszarach Natura 2000 i w ich 

pobliżu, a także możliwości włączenia przedsiębiorców w proces konsultacji planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 w woj. lubelskim.  

W trakcie spotkania przypomniano także uczestnikom o możliwości wykorzystania Platformy Dialogu, 

jako narzędzia komunikacji pomiędzy uczestnikami spotkań oraz źródła informacji o działaniach w 

ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”. 

 


