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IV Spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie warmińsko-mazurskim  

Miejsce: Pisz, Galeria Markann ul. Wołodyjowskiego 2c 

Termin: 22.04.2013 r., godz. 11.00-15.00 

W ramach realizacji umowy Partnerstwo Naturowe – woj. warmińsko-mazurskie Umowa o 
współpracy nr 15/PN/GDOŚ/2013 zostały zaplanowane cztery spotkania z przedsiębiorcami 
prowadzącymi działalność gospodarcza w obszarach Natura 2000 oraz obszarach cennych 
przyrodniczo.  

Lider Partnerstwa tj. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie 
zrealizował czwarte z 4 zaplanowanych spotkań. Spotkanie odbyło się w miejscowości Pisz w Galerii 
Markann ul. Wołodyjowskiego 2c. W spotkaniu zgodnie z listą obecności wzięło udział 15 
przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP, przedstawiciele przedsiębiorstw, które zgłosiły swój 
udział w ramach projektu. 

Na wstępie dokonano wprowadzenia do spotkania i przedstawiono przygotowaną zgodnie z 
opracowanym przez firmę ResPublica szablonem prezentację na IV spotkanie. Dokonano krótkiego 
przypomnienia wyników III spotkania.  

W ramach prezentacji przedstawiono do ostatecznego omówienia wypracowane podczas 
poprzednich spotkań rekomendacje dla rozwiązań, które miałby być finansowane przez środki 
europejskie.  

Ponownie zaprezentowano zdefiniowane wspólnie bariery. Jako bariery członkowi Partnerstwa uznali  
brak instrumentów wspierających odczuwalne przez przedsiębiorców skutki prowadzenia działalności 
gospodarczej na Obszarach Naturowych, ustawowe ograniczenia dotyczące prowadzenia i 
rozszerzania prowadzonej działalności gospodarczej na obszarach natura 2000 oraz brak 
wystraczającej wiedzy odnośnie prowadzonej działalności gospodarczej w obszarach Natury 2000 czy 
też brak chęci wsparcia ze strony jednostek samorządu terytorialnego. Wiele problemów wywołuje 
brak znajomości przedmiotów podlegających ochronie na terenie Obszarów Natura 2000. Problemy 
te były przedstawiane przez przedsiębiorców podczas poprzednich  spotkań.  

W ramach części warsztatowej dotyczącej Partnerstwa Naturowego przedstawiali swoje potrzeby 
pod kątem wsparcia ich działań związanych zdefiniowanymi barierami. Przedsiębiorcy oczekują 
przede wszystkim racjonalnego gospodarowania w ramach obszarów Natura uwzględniające 
potrzeby i warunki lokalne. Zachowania „zdrowego rozsądku” i umiejętnego łączenia potrzeb 
zwierząt i roślin ale tez żyjących tam ludzi. Bardzo istotnym była wciąż podnoszona konieczność 
dodatkowego współfinansowania prowadzonej działalności ze względu na ograniczenia jakie niesie ze 
sobą obszar cenny przyrodniczo. Oczekuje się też dostępnej i pełnej informacji oraz większego 
zaangażowania przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska czy też samorządowców 
decydujących o możliwych inwestycjach w tych obszarach.  

Wypracowano też wstępne propozycje usług których oczekują przedsiębiorcy. Do oczekiwanych usług 
przedsiębiorcy zaliczyli profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska świadczone w 
różnorodnych formach tj. osobiście, telefonicznie oraz e-mailowo. Kolejną oczekiwana usługa będzie 
finansowanie osób, które pomogłyby w przejściu przez nieczytelne i zawiłe przepisy prawne 
dotyczące ochrony środowiska oraz wypracowania jasnych ścieżek postępowania dla określonych 
działań.   

W trakcie spotkania przedsiębiorcy otrzymali materiały promujące projekt, napoje ciepłe i zimne oraz 
do ich dyspozycji przygotowano kanapki i ciasto. Po przerwie uczestniczy otrzymali lunch. 
Przedsiębiorcy byli zadowoleni z takiej formy współpracy oraz tak przedstawianego sposobu na 



 

2 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

wypracowanie usług na ich rzecz. Swoje zadowolenie wyrazili w Ankiecie oceniającej cykl spotkań. 
Analiza ankiet pokazuje iż zrealizowane spotkanie i ich idea zostały bardzo wysoko ocenione przez 
uczestników Partnerstwa Naturowego. 

 


