
 

 
 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu szkoleń "Na szlaku Natura 2000" 

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000? Jak walory 

przyrodnicze wykorzystać w zrównoważonym rozwoju i podnoszeniu atrakcyjności 
turystycznej regionu? Jak tworzyć oferty mobilizując do tego społeczności lokalne? 

Na te i inne pytania chcemy i będziemy wspólnie odpowiadać podczas realizacji szkoleń: 

Na szlaku Natura 2000 

Ten ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z 
fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz 
lokalnymi liderami natury, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty wyróżnik twojej okolicy.  

 

Praca odbywać się będzie w trakcie 8 ponadregionalnych szkoleń , w których 

uczestnicy będą na bieżąco pracować nad mapami zasobów i potrzeb jako narzędzia 

mobilizującego społeczność do działania na rzecz rozwoju obszarów Natura 2000, a także 
ofertami wykorzystującymi w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości 

Natury 2000 tak, by wpisywały się w lokalne i regionalne strategie rozwoju i tworzyły 
atrakcyjne oferty turystyczne.  

Wsparciem dla szkoleń ponadregionalnych będą szkolenia w regionach 

przeznaczone dla najbardziej zainteresowanych uczestników i społeczności lokalnych tych 
obszarów, wypracowujące konkretne produkty m.in: strategie informacyjno-edukacyjne 

promujące walory przyrodnicze i turystyczne, strategie aktywizowania społeczności 
lokalnych do działania na rzecz Natury 2000, tworzenia usług i produktów opartych o walory 

przyrodnicze, uwzględniania wymienionych działań w strategiach rozwoju regionu  i gminy. 

 

 



 

 
 

Jeśli jesteś członkiem organizacji działającej na rzecz lokalnego środowiska i turystyki 

przyrodniczej, przedstawicielem samorządu, prowadzisz gospodarstwo turystyczne lub 
pracujesz w instytucji zajmującej się ochroną przyrody i rozwojem obszarów Natura 2000  

– zapraszamy!  

Czego oczekujemy? 

Udziału w szkoleniach ponadregionalnych które będę realizowane dla grup 
obejmujących uczestników z określonych województw i przenoszenia wypracowanych 
produktów szkolenia w rejony swoich działań oraz upowszechniania zdobytej wiedzy wśród 
społeczności lokalnych. Zaplanowano 8 dwudniowych szkoleń ponadregionalnych oraz 6 

szkoleń regionalnych realizowanych w II półroczu 2014 oraz I półroczu 2015 r.  

Pierwsze szkolenie ponadregionalne trwające dwa dni odbędzie się w dniach 
6-7.02.2015 r. dla uczestników z województw wielkopolskiego i lubuskiego. 

Miejsce szkolenia jest zlokalizowane na terenie wymienionych województw,  

w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Bogdanka” nad Jeziorem Powidzkim  
w Przybrodzinie koło Powidza (powiat słupecki, woj. Wielkopolskie)   

http://osrodek-bogdanka.pl/ 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie – wypełnij FORMULARZ 
REKRUTACYJNY i odeślij do nas 

O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową.  

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Piotrem Wasiakiem  
mail: piotr.wasiak@wp.pl, tel.: 692 606 767 

Więcej informacji o projekcie i organizatorach www.zielonaakcja.pl  

http://osrodek-bogdanka.pl/
mailto:piotr.wasiak@wp.pl

