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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

I spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie kujawsko-pomorskim 

Miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 

Termin: 29.01.2013 r., godz. 10.00-14.00 

 

W dniu 29 stycznia 2013 r. w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się 

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

„Natura i Gospodarka –podstawy dialogu”. 

W spotkaniu wzięło udział 17 przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego, które były 

reprezentowane przez 18 osób. Obok przedsiębiorców w spotkaniu wzięły udział także 

przedstawicielki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (1 osoba), Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Pracodawców i Przedsiębiorców z Bydgoszczy (2 osoby) oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Toruniu (2 osoby), które pełniły rolę animatorów w grupach warsztatowych. Moderatorem spotkania 

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

udział wzięły także przedstawicielki Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Spotkanie zostało zrealizowane zgodnie z zakładanym planem. Na wstępie wszyscy uczestnicy 

spotkania przedstawili się grupie po czym nastąpiła prezentacja projektu „NiG…”, a następnie 

prezentacja wstępnej koncepcji Partnerstwa Naturowego, która została przygotowana przez TARR 

S.A. na etapie aplikowania do konkursu na regionalnego Lidera PN. Po prezentacji przeprowadzono 

pierwszą i drugą rundę warsztatów, w trakcie której uczestnicy weryfikowali koncepcję Partnerstwa 

Naturowego oraz konstruowali cele PN. Trzecia runda warsztatowa została poświęcona na 

wypracowanie celów PN, czwarta na sformułowanie problemów, oczekiwań i propozycji usług dla 

IOB. 

W ostatniej części spotkania zaprezentowano Platformę Dialogu, jako narzędzie do komunikacji 

pomiędzy uczestnikami Partnerstwa Naturowego oraz jako źródło informacji nt. możliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. 

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

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe: kalendarz książkowy, notes, broszura 

informacyjna „Działalność gospodarcza, a ochrona przyrody”, wydruk prezentacji. 

 

Razem z uczestnikami ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r. Uczestnicy 

zostali także poinformowani, iż w spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Generalnej lub Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska, który przedstawi prezentację w informacyjnej części spotkania 

poświęconej idei sieci Natura 2000, zarządzaniu obszarami Natura 2000, możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000 i w jej sąsiedztwie oraz wspólnie z Liderem zaprezentuje informacje nt. realizacja przedsięwzięć 

ich wpływu na obszary Natura 2000 na podstawie dobrych praktyk wraz z informacją o możliwości 

dofinansowania realizacji inwestycji z funduszy unijnych. 

 

 


