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I Spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie lubuskim 

Miejsce: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, ul. Szarzecka 14 

Termin:  8.02.2013 r.,  godz.10.00 – 14.00 

Uczestnicy: 

− Przedsiębiorcy 

− Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

− Prowadząca – Agnieszka Olek 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania i krótkiej informacji o projekcie. Kolejnym etapem była 

prezentacja uczestników. Prezentacja jak na tego typu spotkanie była nietypowa. Uczestnicy bardzo 

chętnie opowiadali o swojej działalności oraz o problemach związanych z prowadzeniem działalności 

wynikających głównie z przedłużania procedur w urzędach. Problem dotyczył szczególnie urzędów 

gmin. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy  z terenu dwóch województw: lubuskiego 

i wielkopolskiego. Z terenu województwa wielkopolskiego byli wyłącznie przedsiębiorcy, których 

siedziby przedsiębiorstw znajdują się na Obszarze Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry. 

Kolejnym etapem spotkania było przybliżenie idei partnerstwa. Temat ten spotkał się z dużym 

zainteresowaniem uczestników z sektora gospodarczego. Obok zainteresowania dało się odczuć duży 

sceptycyzm uczestników w kwestii utworzenia partnerstwa wspólnie z JST.  

Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przybliżył uczestnikom tematykę związaną 

z Obszarami Natura 2000, co pozwoliło uczestnikom inaczej spojrzeć na tę formę ochrony przyrody. 

Ponadto szczegółowo został zaprezentowany Obszar Natura 2000 – Jeziora Pszczewskie i Dolina 

Obry. Przedsiębiorcy zadawali pytania odnośnie barier, ograniczeń i możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej na Naturze 2000. 

W ramach wypracowania zasad uczestnictwa w Partnerstwie Naturowym przedsiębiorcy 

za podstawowy warunek przyjęli członkostwo w Partnerstwie, które związane będzie z udziałem 

w cyklu spotkań, zasięg terytorialny ograniczony do Obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina 

Obry oraz terenów do niego przylegających. 

Przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000 nie oczekują usług 

wyłącznie od IOB. Są gotowi wspierać się wzajemnie doświadczeniami. Od IOB oczekują głównie 

informacji i pomocy w przeprowadzeniu postępowań, które prowadzone są w urzędach gmin 

i starostwach. Przedsiębiorcom brakuje wiedzy, nie tylko odnośnie procedur środowiskowych, 

procesu inwestycyjnego, ale głównie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego. Często 

niedostatek wiedzy działa na ich niekorzyść. Przedsiębiorcy od IOB oczekują natomiast wskazania 

źródeł i możliwości dofinansowania inwestycji. 

Platforma Dialogu i jej wykorzystanie w kontaktach spotkała się z mniejszym zainteresowaniem. 

Przedsiębiorcy wspólnie zdecydowali, że będą chcieli rozpocząć korzystanie z tego narzędzie po 4 

spotkaniu dla przedsiębiorców, przed spotkaniem z JST. 
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Przedsiębiorcy oczekują innego celu stworzenia Partnerstwa niż ten, który został zaprezentowany 

przez Fundację w konkursie. Nie chcąc ograniczać i ukierunkowywać przedsiębiorców zweryfikowano 

cele po pierwszym spotkaniu. Dla przedsiębiorców podstawowym celem jest wzajemne wspieranie 

się, świadczenie sobie nawzajem usług i promowanie poprzez wzajemne polecanie swoich usług.  

Przedsiębiorcy poprosili o zaproszenie na kolejne spotkanie przedstawicieli JST położonych na terenie 

Obszaru Natura 2000. Wniosek został przyjęty. 

Spotkanie zakończyło się o godz. 14.30. 

 


