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II spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie łódzkim 

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 

Termin:  7.02.2013 r., godz. 10.00-14.00 

 

II spotkanie w ramach Partnerstwa Naturowego w województwie łódzkim odbyło się w siedzibie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach – uczestnika Partnerstwa. W spotkaniu 

udział wzięli przedstawiciele firm zainteresowanych uczestnictwem w partnerstwie, przedstawiciel 

LGD Kraina Rawki, Wójt Gminy Puszcza Mariańska oraz 2 przedstawicieli Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego.  

Dla uczestników spotkania przygotowane zostały następujące materiały: wydrukowana i zbindowana 

prezentacja przygotowana przez firmę ResPublic, formularz 1.B - Koncepcja Partnerstwa Naturowego 

- zawierający wypracowaną podczas I spotkania wersję koncepcji Partnerstwa; formularz 2. Usługi 

wsparcia przedsiębiorców wypracowane przez uczestników I spotkania, pre-test, który przedsiębiorcy 

wypełnili na początku spotkania oraz post-test , który rozdany został i wypełniony na koniec 

spotkania. Niektórzy uczestnicy przynieśli „zadaną pracę domową” zawierającą informację nt. 

własnego wkładu w partnerstwo naturowe, czyli co każdy z przedsiębiorców może wnieść do 

partnerstwa.  

Sala wyposażona została w flipchart, tablicę magnetyczną, laptop, rzutnik oraz ekran. Zgodnie z 

harmonogramem spotkania odbyły się dwie przerwy kawowe. Na zakończenie ok godz. 14.00 

rozdany został ciepły posiłek – II danie obiadowe. Dla  uczestników przygotowany został catering w 

postaci napojów zimnych (woda mineralna i soki) oraz ciepłych (kawa i herbata), ciastka oraz pączki z 

powodu „tłustego czwartku”. Miejsce spotkania oraz sam budynek zostało oznakowane 5 tabliczkami 

informacyjnymi (zgodnie z przesłanym wzorem). Spotkanie prowadzone było zgodnie z 

zaakceptowanym przez firmę Respublic harmonogramem oraz przygotowaną na II spotkanie 

prezentacją.   

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

Izby Gospodarczej. W swoim krótkim wystąpieniu podziękowała uczestnikom za przybycie na II 

spotkanie. Następnie rozpoczęła się prezentacja poprowadzona przez panią dr Annę Traut –Seligę. 

Część pt. Realizacja przedsięwzięć i ich wpływ na obszary Natura 2000 - dobre praktyki. Fundusze 

unijne – możliwości dofinansowania realizacji inwestycji zaprezentowała Jolanta Okońska-Kubica – 

Dyrektor Skierniewickiej Izby Gospodarczej.  

Zgodnie z przyjętym scenariuszem na wstępnie uczestnicy spotkania ponownie się przedstawili, w 

tym uczestniczący w spotkaniu po raz pierwszy Wójt Gminy Puszcza Mariańska oraz przedstawiciele 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.  

Na wstępie pani dr Anna Traut-Seliga przedstawiła i podsumowała wyniki prac grupowych 

wypracowane podczas poprzedniego spotkania. 
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II spotkanie miało charakter wykładu w trakcie którego uczestnicy zadawali pytania prowadzącym 

związane merytorycznie z tematem spotkania. Uczestników interesowały kwestie związane z 

wytyczaniem obszarów Natura 2000, zapisy prawne związane z ochroną przyrody, w tym obszarów 

Natura 2000. Najwięcej pytań i wątpliwości związanych było z kwestią możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 Dolina Rawki i obszaru Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego. Przedsiębiorcy zgłaszali trudności związane z możliwością pozyskania stosownej 

wiedzy w tym zakresie w urzędach gminnych. Nie wiedzą często do kogo powinni się z konkretnym 

problemem zgłosić i kto ma obowiązek im pomóc. Największą dyskusję wywołał jednak temat 

społecznej odpowiedzialności biznesu. W opinii przedsiębiorców koncepcja ta nie jest kompletnie 

dostosowana do warunków i możliwości małych firm. Szczególnie punkt: „korzyści wewnętrzne – 

pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników”, jest w ich opinii (w sytuacji niskich pensji i 

bezrobocia) nieprzystający zupełnie do rzeczywistości – popierający „ wyścig szczurów w pracy” a 

dyskryminujący chociażby średniaków. Ponadto mikroprzedsiębiorcy oburzeni byli tym, że autor 

prezentacji przedstawił przykład z Bułgarii i z dużych firm np. Barlinek, który w opinii uczestników dba 

o środowisko  z wyrachowania i dla reklamy. Najwięcej dyskusji wywołała jednak kwestia realizacji 

przedsięwzięć na terenach Natura 2000 w kontekście obecnych możliwości pozyskania funduszy 

unijnych na realizację planów rozwojowych, w tym  inwestycyjnych oraz na możliwość budowy 

partnerstwa. Pojawiły się opinie, że jest to kolejny projekt na którym ktoś „ Izba” chce zarobić, a po 

jego zakończeniu nikt nimi nie będzie się chciał interesować. Wyraźnie było widać oczekiwanie, by 

izba po zakończeniu projektu zaopiekowała się uczestnikami partnerstwa i na co dzień pomagała w 

realizacji zaplanowanych działań, najlepiej sfinansowanych ze środków unijnych. Pojawiły się także 

głosy, że dotychczas ich pomysły czy potrzeby nie mogły być sfinansowane ze środków UE, bo nie 

było kogoś, kto pomógłby w przygotowaniu stosownej dokumentacji konkursowej. Wyrażany żal był 

głównie skierowany w stronę Lokalnych Grup Działania, które organizowały nabory na małe projekty 

ale przedsiębiorcy nie mieli wystarczającej pomocy w przygotowaniu wniosków.  Przedsiębiorcy nie 

chcą się uczyć jak wypełniać wniosek. Chcą by ktoś to zrobił za nich. Wyraźnie widać, że mali 

przedsiębiorcy nie wierzą w możliwość pozyskania dotacji unijnych w obecnych realiach. Oczekują, że 

Izba jako lider partnerstwa zapewni to wsparcie, podpowie co mogą zrobić, z jakiego programu oraz 

pomoże wypełnić stosowne dokumenty.  

Wyraźnie widać, że przedsiębiorcy spodziewają się i oczekują, że dzięki uczestnictwu w tym projekcie 

pojawi się w końcu możliwość realizacji ich indywidualnych projektów oraz wypracowanych przez 

partnerstwo działań, i że partnerstwo to jest dla nich i dla ich obszaru ogromna szansą na przyszłość.  

Jest to dla nich na tyle ważne, że z własnej inicjatywy postanowili za tydzień spotkać się godzinę 

wcześniej przed naszym szkoleniem, aby wspólnie wypracować pewne wspólne cele.  

Wiele pytań dotyczyło również możliwości sfinasowania jeszcze w tym roku  projektów partnerstwa. 

Ponieważ do terminu II spotkania  nie został ogłoszony konkurs i nie rozpoczął się nabór wniosków w 

ramach Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, uczestnicy poprosili aby w momencie pojawienia się 

szczegółowych wytycznych zaprezentować im założenia i wytyczne konkursu, do czego się 

prowadzące zobowiązały.  
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Na zakończenie pani dr Anna Traut-Seliga przedstawiła procedury oceny oddziaływania na 

środowisko w przypadku realizacji wybranych typów przedsięwzięć gospodarczych  na obszarach 

Natura 2000. Uczestnicy ocenili, ze procedura jest w wielu przypadkach zbyt skomplikowana, 

wydłuża się proces decyzyjny, a potencjalny inwestor narażony jest na dodatkowe koszty związane z 

przygotowaniem wymaganych dokumentów (np. raport ocena oddziaływania na środowisko), a na 

koniec i tak może spotkać się odmową. Ponadto brak jest osób w urzędach , które chcą i/lub potrafią 

pomóc.    

Na zakończenie spotkania pani dr Anna Traut-Seliga podsumowała wyniki spotkania, omówiła dalsze 

kroki zaplanowane na kolejne spotkania. Przypomniała, że nadal pracujemy na dokumentach 

wypracowanych podczas I spotkania. Poprosiła, aby każdy z uczestników jeszcze raz zastanowił się 

nad koncepcją partnerstwa oraz nad propozycją usług dla Lidera.  

 


