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III spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie łódzkim 

Miejsce: Puszcza Mariańska, ul. Jana III Sobieskiego 1 (LGD Echo Puszczy) 

Termin:  14.02.2013 r., godz. 10.00-14.00 

 

W kolejnym III spotkaniu w ramach Partnerstwa Naturowego w województwie łódzkim, które odbyło 

się w siedzibie LGD Echo Puszczy udział wzięli przedstawiciele firm zainteresowanych uczestnictwem 

w partnerstwie, przedstawiciele LGD Echo Puszczy, Wójt Gminy Puszcza Mariańska oraz 

przedstawiciele Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.  

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

spotkania odbyły się dwie przerwy kawowe, w tym w trakcie drugiej przerwy podany został ciepły 

posiłek – II danie obiadowe. Dla  uczestników przygotowany został catering w postaci napojów 

zimnych (woda mineralna i soki) oraz ciepłych (kawa i herbata) oraz ciastka. Miejsce spotkania 

oznakowane zostało 3 tabliczkami informacyjnymi (zgodnie z przesłanym wzorem).  Spotkanie 

prowadzone było zgodnie z zaakceptowanym przez firmę Respublic harmonogramem oraz 

przygotowaną na III 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 III 

spotkanie. Następnie pani dr Anna Traut-Seliga przypomniała, że na początku II spotkania rozdany 

został uczestnikom zweryfikowany formularz 1B - Koncepcja Partnerstwa Naturowego oraz formularz 

2 - Usługi wsparcia przedsiębiorców. 

 Spotkanie rozpoczęło się od ponownej prezentacji zmienionej koncepcji PN (formularz 1B) 

(uwzględniającej wnioski z dyskusji ze spotkania I). Ponieważ uczestnicy nie zgłaszali na platformie 

dialogu uwag dot. tej koncepcji, ponownie przeprowadzona została w grupach weryfikacja tej 

koncepcji. Ostateczna lista uwagi i sugestii do niej uwzględniona została w końcowej wersji koncepcji, 

którą pani dr Anna Traut –Seliga zapisała w formularzu 1C. 

W kolejnym punkcie (po pierwszej przerwie) zaprezentowane zostały cele/kierunki partnerstwa, a 

następnie zasady uczestnictwa w Partnerstwie Naturowym, zawarte w formularzu 1B. W trakcie 

pracy zespołowej oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji uzgodniona została końcowa lista uwag i 

sugestii w tych zakresach, które zapisane zostały w roboczym formularzu 1C 

Zweryfikowane podczas tego spotkania zapisy koncepcji partnerstwa naturowego dotyczące profilu 

partnerstwa, celów działania, zakresu działania i zasad uczestnictwa zapisane zostały w roboczej 

wersji Formularzu 1.C. 

 W IV części spotkania (po II przerwie) przeprowadzona została dyskusja nt. wypracowanych podczas 

I spotkania propozycji usług IOB w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach Natura 

2000. Na początku pani dr Anna Traut- Seliga przypomniała listę propozycji usług przedsiębiorców w 

tym zakresie z I spotkania, która zapisana została w formularzu nr 2. Następnie przeprowadzona 

została dyskusja i wypracowane zostały końcowe propozycje usług IOB w zakresie wsparcia 

prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000. 
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Zweryfikowane i uzupełnione o dodatkowe informacje zapisy Formularza 2. Usługi wsparcia 

przedsiębiorców znalazły się w roboczej wersji Formularza 3. Katalog usług wsparcia przedsiębiorców. 

Na zakończenie podjęta została dyskusja nt. Partnerstwa Naturowego po zakończeniu projektu 

szkoleniowego. Uczestnicy dyskutowali nt. formalnych ram partnerstwa. Przeważała w dyskusji 

propozycja podpisania umowy o współpracy. Pani Jolanta Okońska-Kubica zadeklarowała, że do 

następnego spotkania przygotuje propozycję takiego dokumentu, który zostanie wysłany mailem do 

wszystkich firm. Dyskusja nad tym dokumentem przeprowadzona zostanie na następnym spotkaniu.   

Uczestnicy partnerstwa przedstawili również swoje oczekiwania wobec Lidera po zakończeniu 

szkolenia. Oczekują, że na kolejnym spotkaniu kontynuowana będzie dyskusja nt. roli i zakresu zadań 

dla Lidera. Uczestnicy oczekują, że w spotkaniu tym udział wezmą przedstawiciele Zarządu Lidera. 

Ponownie podjęta została dyskusja nt. źródeł finansowania działalności agroturystycznej na terenach 

Natura 2000 jak i działalności samego Lidera oraz roli w tym partnerstwie LGD. Pani Jolanta Okońska-

Kubica wspomniała, że w najbliższym czasie (w 2013 roku) ogłoszone zostaną konkursy z zakresu 

turystki dla firm, jst i innych instytucji z terenu woj. mazowieckiego, konkurs na markę regionalną dla 

firm i innych instytucji z terenu woj. łódzkiego, oraz konkurs w ramach Instrumentu finansowy LIFE + 

z których będzie można pozyskać środki na działalność partnerstwa lub na realizacji indywidualnych 

projektów przez uczestników partnerstwa. Ponadto poprosiła panią Katarzynę Niewczas - Dyrektora 

LGD Echo Puszczy o przedstawienie informacji nt. konkursu na „małe projekty” , który zorganizowany 

zostanie jeszcze w tym roku i skierowany zostanie do firm, osób, które mają plany inwestycyjne 

związane m.in. z agroturystyką na tym terenie.  

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

dalsze kroki zaplanowane na ostatnie IV spotkanie dla firm. Przypomniała o możliwościach jakie daje 

platforma internetowa partnerstwa. Zachęcała do dalszego zgłaszania propozycji oraz rekomendacji 

dla rozwiązań systemowych finansowanych ze środków UE oraz budżetowych, które będą przekazane 

do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ponownie przypomniała, że uwagi powinny być 

zgłaszane w formie propozycji zmian do istniejących zapisów oraz wypracowanych podczas III 

spotkania dokumentów i notatek. Pani dr Anna Traut-Seliga potwierdziła również, że 28 lutego 

odbędzie się spotkanie z  przedstawicielami JST i z pozostałymi partnerami. Poprosiła 

przedsiębiorców, aby zastanowili się nad swoimi oczekiwaniami wobec tych partnerów oraz o 

sugestie kogo należałoby zaprosić na V spotkanie.  

Na zakończenie kilku uczestników zaproponowało, aby kolejne spotkanie odbyło się nie w siedzibie 

Izby (jak było zaplanowane), ale w Ośrodku Rekreacyjno-Konferencyjnym "Grabskie Sioło" na Budach 

Grabskich koło Skierniewic. Ponieważ ośrodek ten położony jest w lesie, a najbliższy przystanek 

autobusowy znajduje się w odległości ok. 1,5 km pani Jolanta Okońska-Kubica poprosiła uczestników 

o opinie, a następnie zaproponowała głosowanie. Wszyscy obecni jednogłośnie opowiedzieli się za 

organizacją spotkania na Budach Grabskich. Pani Jolanta Okońska-Kubica poinformowała, że musi 

otrzymać zgodę organizatora na zmianę miejsca spotkania. O ostatecznej lokalizacji spotkania 

uczestnicy zostaną powiadomieni przez Izbę e-mailowo/lub telefonicznie.  

 


