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I spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie pomorskim 

Miejsce: IMP PAN  Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 

Termin: 11.03.2013 r., godz. 11.00-15.00 

 

Podczas spotkania Fundacja przedstawiła ideę projektu wybranym gminom województwa 

pomorskiego, leżącym w okolicach obszarów Natura 2000 - potencjalnie zainteresowanych 

uczestnictwem w projekcie przedsiębiorców już działających lub planujących prowadzenie 

działalności na ich terenach. 

Ze względu na przybycie na I spotkanie przedsiębiorców z różnych gmin, przedstawiciele samorządów 

zadeklarowali swój udział dopiero w kolejnych spotkaniach, kiedy Partnerstwo się zawiąże i będzie 

wiadomo, że uczestniczą w nim osoby z ich gminy 

Podczas spotkania uczestniczący w nim przedsiębiorcy dyskutowali na temat zaprezentowanej przez 

prowadzących koncepcji realizacji projektu w województwie pomorskim. Została ona przez przybyłe 

osoby zaakceptowana. 

Jednocześnie - zgodnie z sugestiami przedsiębiorców – przyjęto niżej przedstawione uzupełnienia: 

− ze względu na różnorodność geograficzną i branżową województwa pomorskiego 

Partnerstwo powinno być adresowane do przedsiębiorców, którzy chcą w nim aktywnie 

uczestniczyć  bez względu na przynależność do konkretnego obszaru Natura 2000 

− Partnerstwo powinno  być miejscem wsparcia w sytuacjach konfliktowych, na które narażeni 

są przedsiębiorcy stykający się z biurokracją lokalnej administracji w ważkich zagadnieniach,  

co skutkuje zmniejszeniem aktywności i efektywności firm  

−  Partnerstwo powinno mieć dostęp do nieodpłatnych porad prawnych i stale aktualizowanej 

wiedzy związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym także w dziedzinie energetyki 

(tzw. ekoenergetyki)   

 W nawiązaniu do tego postulatu podczas części informacyjnej została dodatkowo pokazana 

przygotowana przez Fundację prezentacja nt. Platformy dialogu, na której szczegółowo opisano jej 

możliwości ilustrowane zrzutami z ekranu. Po prezentacji pokazano także bezpośrednio 

 z internetu możliwości i zasoby Platformy Dialogu GDOŚ. Spotkało się to z ogromnym 

zainteresowaniem. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z możliwości dostępu do Platformy 

Dialogu i zgodę na przekazanie Administratorowi strony swoich adresów mailowych.  

Na spotkaniu wypracowano również cele i misję Partnerstwa. Przyjęta na I spotkaniu Misja PPN: 

Gospodarka optymalnie korzystająca z zasobów środowiska, zwłaszcza OZE i  minimalizująca 

negatywny wpływ  energetyki na otoczenie   

oraz jego ekoenergetyczny profil zdefiniowany następująco: 
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Ze względu na korzystne a jednocześnie  zróżnicowane terytorialnie w województwie pomorskim 

warunki  dla rozwoju energetyki odnawialnej Partnerstwa będą promować biznesowe działania 

wspierające proekologiczne, a zarazem efektywne i inteligentne gospodarowanie energią jako 

podstawę zrównoważonego rozwoju lokalnego 

Cele działania PPN: 

Cel główny (do osiągnięcia w perspektywie do 5 lat):  

Pełna wiedza przedsiębiorców o wymogach formalno-prawnych lokalizacji i rozwoju  

oraz o  zakresie preferowanych kierunków działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 (brak 

konfliktów, skarg na blokowanie itp)  

Cele szczegółowe (w perspektywie do 2 lat): 

1) Brak jakichkolwiek konfliktów uczestników PPN z celami ochrony wybranych obszarów 

Natura 2000  

2) Zwiększenie wartości (skali podaży i finansowej) działalności gospodarczej uczestników PPN 

na wybranych obszarach Natura 2000 Obniżona – w wyniku działań uczestników PPN - emisja 

CO2 z lokalnych źródeł zaopatrzenia w energię stosunku do stanu z lat 2011/12 r. 

(1) z sektora podmiotów gospodarczych  

(2) z sektora mieszkaniowo-usługowego  

Uczestnicy spotkania wspólnie określili również zasady i warunki uczestnictwa w Pomorskim 

Partnerstwie Naturowym: 

1) Aktywne uczestnictwo w cyklu 4 spotkań dla przedsiębiorców  w województwie pomorskim 

oraz w elektronicznej Platformie Dialogu stworzonej w ramach projektu przez GDOŚ. 

2)  Otwarta postawa współpracy  z innymi uczestnikami (reprezentującymi różne sektory) i silne 

zaangażowanie  na rzecz tworzenia Partnerstwa Naturowego na wybranym obszarze. 

3)  Konkretyzacja  (dostosowanie) planów działań do wyznaczonych celów i  przestrzeganie 

wymogów określonych przez regulacje prawne dla danego obszaru ochrony w sieci Natura 

2000 przez uczestników PPN. 

4) Promowanie idei Partnerstwa Naturowego w szerszym otoczeniu  biznesowym i społecznym. 

W czasie części warsztatowej w 4 grupach ćwiczeniowych uczestnicy wypracowali: 

− Listę głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach cennych 

przyrodniczo – kolumna A 

− Listę potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach 

Natura 2000 – Kolumna B 

−  
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− Wstępną listę usług IOB w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach Natura 

2000 – Kolumna C 

 Kolumna A Kolumna B Kolumna C 

Lp. Główne bariery Potrzeby przedsiębiorców 
Nazwa i krótki opis usługi  
dla przedsiębiorców 

1.  
Specyfika polskiego 
prawa 

Uproszczenie prawa, jasna 
interpretacja przepisów 

Doradztwo prawne, pomoc  
w interpretacji obowiązujących 
przepisów 

2.  
Brak informacji i dialogu 
między  administracją          
a przedsiębiorcami 

Pomoc w kontaktach 
 z władzami Pośrednictwo, ułatwienie dostępu do 

informacji oraz kontaktu  
z odpowiednimi organami 
nadzorczymi 3.  

Problemz y uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń, 
wydłużanie procedur 

Interwencje w urzędach  
np. RDOŚ, wsparcie 
merytoryczne 

4.  
Niska świadomość 
zagadnień 
środowiskowych 

Wzbogacenie stanu wiedzy Szkolenia i doradztwo 

5.  
Niski poziom zaufania  
do administracji,  
do przedstawicieli władz 

Bliższy kontakt, zwiększenie 
zaufania, współpraca 

Szkolenia, spotkania,  integracyjne 

6.  
Sztywne stanowisko 
urzędników ochrony 
przyrody, 

Spotkania z niezależnymi 
specjalistami 

Szkolenia informacyjne, spotkania 
 z przedstawicielami nauki 

7.  
Niejednoznaczność, 
niepewność prognoz 
środowiskowych 

Uściślenie i zwiększenie 
wiarygodności prognoz 

Sporządzanie niezależnych analiz 

8.  
Narzucanie 
niewykonalnych restrykcji 

Indywidualne podejście  
do przedsiębiorcy 

 
Spotkania informacyjne,  
z urzędnikami, wyjaśnienia  
oraz możliwe ułatwienia   
związane  z  inwestycjami 
 w prowadzonej działalności 
gospodarczej 

9.  

Odgórne terminy 
ograniczające możliwości 
prowadzenia zadań 
inwestycyjnych 

 

 

 

 


