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Spotkanie regionalnych konserwatorów przyrody, planistów regionalnych oraz pracowników parków narodowych odpowiedzialnych za przygotowanie planów zadań
ochronnych w ramach projektu
W dniach 9-11 kwietnia 2014 r. w Otrębusach odbyło się spotkanie warsztatowo-szkoleniowe regionalnych konserwatorów przyrody, planistów regionalnych oraz pozostałych osób
zaangażowanych w realizację projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski". W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób, wygłoszono kilkanaście
prelekcji.
W zagadnieniach poruszanych w pierwszym dniu warsztatów skoncentrowano się przede wszystkim na doskonaleniu procesu planowania, ﬁnansowania i zarządzania zadaniami ochronnymi.
Szczegółowo omówiono zagadnienia wydawania zarządzeń dla obszarów Natura 2000, funkcjonowania PIK i jej wykorzystania w dalszej perspektywie, zasad pozyskiwania środków ﬁnansowych w
realizacji projektów. Zwrócono uwagę na kierunki rozwoju procesu zarządzania planami zadań ochronnych (PZO). Dodatkowo omówiono problemy pojawiające się w orzecznictwie z zakresu
planowania przestrzennego oraz obszarów Natura 2000, a także zagadnienie stref ochrony ostoi.
W drugim dniu warsztatów głównymi tematami były ﬁnansowanie różnorodności biologicznej w świetle ustaleń perspektywy ﬁnansowej UE na lata 2014-2020, wskaźniki monitorowania stanu
ochrony na poziomie PZO, planowane projekty - w tym perspektywa kontynuacji projektu PZO.
Słuchacze zapoznano ze stanem zaawansowaniem prac nad funduszami UE oraz zapewnionymi w nich działaniami i środkami dedykowanymi ochronie różnorodności biologicznej. Omówiono
przepisy ochrony środowiska naturalnego na obszarach rolnych, problem zazielenienie płatności bezpośrednich, działania rolno-środowiskowe w PZO, a także aktualny stan prac nad funduszami
POIiŚ, RPO, PO Rybactwo i Morze, LIFE. W trakcie dyskusji przedstawione też zostało stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w odniesieniu do wybranych problemów zgłaszanych
przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska w zakresie planowania ochrony i zarządzania siecią obszarów Natura 2000.
Trzeciego dnia omówiono wytyczne KE dotyczące zarządzaniem siecią obszarów Natura 2000, kwestie sporne i problematyczne w trakcie tworzenia projektów aktów prawa miejscowego, problem
zarządzania gatunkami inwazyjnymi w świetle ustaleń nowego rozporządzenia UE, postępowań w zakresie usuwania drzew w pasach drogowych.

