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III spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie dolnośląskim 

Miejsce: Dom Technika NOT we Wrocławiu WR FSNT NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 

Wrocław 

Termin:  21.03.2013 r., godz. 10.00-14.00 

 

Trzecie spotkanie z cyklu odbyło się w dniu 21.03.2013 r. o  godz. 12.00 w  Domu Technika NOT we 

Wrocławiu, przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 74. Spotkanie przebiegało w dwóch częściach – 

panel wystawowy czyli możliwość prezentacji profili wybranych przedsiębiorców wchodzących w 

skład Partnerstwa Naturowego oraz panel warsztatowy.  

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, a także przedstawiciele uczelni wyższych oraz stowarzyszeń 

branżowych. Przedsiębiorcom wchodzącym w skład Partnerstwa Naturowego oraz tworzącym Punkt 

Informacji Naturowej NOT umożliwiono zaprezentowania profilu działalności firmy w trakcie panelu 

wystawowego, co pozwoliła na poznanie oferowanych wyrobów i usług oraz wymianę doświadczeń. 

Zdjęcia produktów i oferowanych usług posłużyły jako baza do tworzonego katalogu firm Punktu 

Informacji Naturowej NOT.  

Każdemu uczestnikowi spotkania wręczono przygotowane materiały informacyjne, które zawierały 

szczegółowe informacje o podjętej inicjatywie w ramach Partnerstwa Naturowego w województwie 

dolnośląskim, w tym o tworzonym Punkcie Informacji Naturowej NOT.  Ramy działania Punktu zostały 

wypracowane w trakcie wcześniejszych spotkań oraz rozmów z przedsiębiorcami. Punkt Informacji 

Naturowej NOT tworzony w ramach Partnerstwa Naturowego w siedzibie WR FSNT NOT to centrum 

wsparcia merytorycznego na temat możliwości podejmowania działań inwestycyjnych na obszarach 

Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz w ich sąsiedztwie. Ustalono, że PIN NOT udzielać 

będzie informacji na temat procedury podejmowania działalności gospodarczej, procesu 

inwestycyjnego na obszarach Natura 2000, oceny habitatowej, możliwości udziału społeczeństwa w 

procedurze oceny oddziaływania na środowisko, możliwości finansowania przedsięwzięć, badań 

środowiskowych oraz ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich. W skład Partnerstwa 

wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw z branży doradztwa środowiskowego, nowych technologii 

środowiskowych, inżynieryjnych, doradztwa gospodarczego oraz prawnego, co stanowi cenną bazę 

merytoryczną Punktu. Ustalono, że w ramach działalności PIN NOT informacja udzielana ustnie przez 

konsultanta/eksperta z danej branży będzie bezpłatna, natomiast przygotowanie odpowiedniej 

dokumentacji, doradztwo prawne, inwestycyjne, technologiczne, podlegać będzie konkurencyjnym 

na rynku opłatom. Przedstawiciele Partnerstwa Naturowego postanowili wspierać swoje działania 

oraz służyć sobie i innym radą i pomocą, zapraszając do Partnerstwa także innych zainteresowanych. 

W ramach warsztatów przeprowadzono dyskusję na temat przyjęcia końcowych zapisów listy usług 

IOB w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000. Przedstawiciel Lidera 

zaprezentował zgłaszane w trakcie wcześniejszych spotkań propozycje rekomendacji działań, które 

będą przekazane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ustalono, że wypracowywane 

rekomendacje zostaną dodatkowo spisane i przesłane przedstawicielom Partnerstwa Naturowego, a  
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także wszystkim zainteresowanym podjętą tematyką, którzy uczestniczyli w spotkaniach. Pozwoli to 

zaopiniować propozycje rekomendacji i umożliwi przedstawienie dodatkowych uwag i wniosków.  

Do najczęściej podkreślanych rekomendacji należały kwestie dotyczące procedury oceny habitatowej 

i prawodawstwa w tym zakresie. Zgłoszono także propozycję możliwości finansowania małych i 

średnich przedsiębiorców, którzy pragnęliby rozpocząć działalność na obszarach Naturowych. 

Rekomendowanym pomysłem były preferencyjne działania zmierzające do dofinansowania 

działalności gospodarczej, która miałaby być prowadzona na obszarach Naturowych, w ramach 

pomocy udzielanej przez Urzędy Pracy. Podnoszono także propozycje prowadzenia przez GDOŚ i jej 

oddziały wojewódzkie szkoleń dla podnoszenia wiedzy merytorycznej kadr wyspecjalizowanych do 

zarządzania siecią Natura 2000 w obrębie poszczególnych województw. Zakres szkoleń nie może być 

oczywiście ograniczany tylko do zagadnień bezpośrednio wiążących się z ochroną walorów 

przyrodniczych w sieci Natura 2000, ale powinien zawierać aspekty zarządzania takimi obszarami, 

także w kontekście prowadzenia na takich obszarach działalności gospodarczej. 

Spotkanie zakończył przedstawiciel Lidera – dr inż. Magdalena Gawron, która podkreśliła znaczenie 

podjętego działania oraz podziękowała wszystkim przedstawicielom za udział  w Partnerstwie 

Naturowym oraz cenną, merytoryczną dyskusję. 

 

 


