I spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie dolnośląskim
Miejsce: Dom Technika NOT we Wrocławiu WR FSNT NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Termin: 26.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w drodze konkursu została
wyłoniona na Lidera Partnerstwa Naturowego w województwie dolnośląskim. W ramach umowy
została zobligowana do przeprowadzenia cyklu 4 spotkań dla przedsiębiorców województwa
dolnośląskiego nt. prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Spotkania realizowane są przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w ramach projektu „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” nr POIS.05.04.0000-266/09 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pierwsze spotkanie z cyklu odbyło się w dniu 26.02.2013 r. o godzinie 10.00 w Domu Technika NOT
we Wrocławiu, przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 w Sali Kominkowej numer 104. Przed
spotkaniem WR FSNT NOT wystosowała zaproszenia do zainteresowanych przedsiębiorców,
wskazując cel i charakter prowadzonego działania w ramach projektu. Zaproszenia zawierały krótką
informację na temat podjętego działania i charakteru projektu, harmonogram spotkania oraz
formularz zgłoszeniowy. Dodatkowo informacje na temat spotkania pojawiły się w prasie
dolnośląskiej, stronie Lidera www.not.pl i stronach jednostek współpracujących.
W spotkaniu uczestniczyło szesnastu przedsiębiorców, a także pięciu przedstawicieli stowarzyszeń
zainteresowanych podjętą inicjatywą. Spotkanie moderował przedstawiciel Lidera – Kierownik
Ośrodka Innowacji NOT – dr inż. Magdalena Gawron. W trakcie spotkania zostały przedstawione
informacje na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, zasad funkcjonowania i zarządzanie
obszarami Natura 2000 w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Zostały omówiony kwestie
formalno-prawne związane z możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach
chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i w jej sąsiedztwie. Przedstawiciel
Lidera zaprezentował szczegółowo procedurę lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach i
w sąsiedztwie terenów prawnie chronionych, wskazując jednocześnie zagadnienia do prowadzonej
dyskusji w ramach warsztatów. W ramach prowadzonej tematyki zaprezentowane zostały także
wstępne zagadnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno w
fazie przygotowawczej, jak i eksploatacyjnej, w ramach dostępnych środków krajowych, a także w
ramach przyszłych Programów Operacyjnych i środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Zagadnienia te szczegółowo omówione zostaną na jednym z kolejnych spotkań
w ramach Partnerstwa Naturowego w obecności zaproszonych przedstawicieli jednostek
rozdysponowujących środki w ramach wspomnianej tematyki. Na zakończenie części informacyjnej
została zaprezentowana Platformy Dialogu stworzona na potrzeby realizowanego projektu.
W części warsztatowej spotkania poddano weryfikacji przyjętą w założeniach konkursu koncepcję
Partnerstwa Naturowego z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców regionu Dolnego Śląska.
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Uzgodniono warunki i zasady uczestnictwa w Partnerstwie Naturowym. Omówiono zasady
stworzenia w ramach Partnerstwa Naturowego Punktu Informacji Naturowej NOT (PIN NOT) w
siedzibie WR FSNT NOT – centrum wsparcia merytorycznego na temat możliwości podejmowania
działań na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz w ich sąsiedztwie.
Doprecyzowano, że PIN NOT udzielać będzie informacji na temat procedury podejmowania
działalności gospodarczej, procesu inwestycyjnego na obszarach Natura 2000, oceny habitatowej,
możliwości udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, możliwości
finansowania przedsięwzięć oraz ochrony własności intelektualnej. Prowadzona dyskusja
potwierdziła, że udział społeczny w procesie podejmowania decyzji jest konieczny zarówno w
planowaniu i realizacji zadań ochrony przyrody, jak i zadań gospodarki wodnej. Większość z
konfliktów związanych ze sposobem gospodarowania na obszarach chronionych wynika przede
wszystkim ze zróżnicowanych oczekiwań poszczególnych grup interesów, jak i z ignorowania
znaczenia udziału społecznego w podejmowaniu decyzji. Przedstawiciele Partnerstwa Naturowego
zgodzili się uczestniczyć w pracach Punktu Informacji Naturowej NOT. W skład Partnerstwa
Naturowego wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw z branży doradztwa środowiskowego, nowych
technologii środowiskowych, inżynieryjnych, doradztwa gospodarczego oraz prawnego, co stanowić
będzie cenną bazę merytoryczną Punktu. Ustalono, że w ramach działalności PIN NOT informacja
udzielana ustnie przez konsultanta/eksperta z danej branży będzie bezpłatna, natomiast
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, doradztwo prawne, inwestycyjne, technologiczne,
podlegać będzie konkurencyjnym na rynku opłatom. Przedstawiciele przedsiębiorstw wstępnie
przedstawili firmy, które reprezentują wskazując jednocześnie charakter i możliwości współpracy w
ramach prowadzonych działań projektowych. Ustalono, że na kolejnych spotkaniach w ramach
Partnerstwa Naturowego poszczególni przedsiębiorcy będą mieli możliwość dodatkowego
zaprezentowania działalności swoich przedsiębiorstw w kontekście prowadzonej tematyki,
przedstawiając zakres oferowanych usług oraz produktów.
W ramach warsztatów przeprowadzono także dyskusję, która miała na celu zidentyfikowanie potrzeb
przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000 i w ich
sąsiedztwie. Uzgodniono, że na kolejnym spotkaniu w ramach Partnerstwa zostaną przedstawione
rozwiązania promowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu
wspierające przedsiębiorców pragnących założyć lub rozszerzyć działalność gospodarczą na takich
obszarach. Na koniec poddano pod dyskusję termin kolejnego spotkania w ramach Partnerstwa
Naturowego.
Spotkanie zakończył przedstawiciel Lidera – dr inż. Magdalena Gawron, która podkreśliła znaczenie
podjętego działania oraz podziękowała wszystkim przedstawicielom za udział w Partnerstwie
Naturowym oraz cenną, merytoryczną dyskusję.
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