Szkolenie realizowane w ramach projektu indywidualnego
„Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013” przez Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
TEMAT SZKOLENIA
„Oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”
Termin szkolenia: 23 - 24.07 2015 r.
Miejsce szkolenia: Quality System Hotel***, Al. M. Kromera 16, Wrocław
Organizator: CE2 Centrum Edukacji
Wykładowcy: I dzień - Piotr Poborski, II dzień - Marzena Sadowska, Marcin Kibitlewski

Harmonogram i tematyka szkolenia:
23.07.2015 r. - Piotr Poborski
08:45 - rejestracja uczestników
09:00 - pre-test, rozpoczęcie szkolenia
09:00 - 10:30 - moduł szkoleniowy
Wstęp: informacje o projekcie (cele i założenia projektu, dotychczasowe i planowane działania w ramach projektu, informacje
o Platformie Dialogu).
Procedura OOŚ a realizacja przedsięwzięć na obszarach Natura 2000:
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm),
10:30 - 10:45 - przerwa kawowa
10:45 - 12:30 - moduł szkoleniowy
- Ocena oddziaływania przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ocena oddziaływania
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko,
- Ponowna OOŚ w ramach pozwolenia na budowę.
12:30 - 13:15 - obiad
13:15 - 14:30 - moduł szkoleniowy
Aspekty prawne a ochrona środowiska:
- Sieć Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody - prawo polskie i wspólnotowe,
14:30 - 14:45 - przerwa kawowa
14:45 - 16:30 - moduł szkoleniowy
Aspekty prawne a ochrona środowiska (c.d.)
- Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące OOŚ (w tym Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001 / 42/WE z dnia 27
czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA), Dyrektywa Rady 92/ 43/ EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodnic2ych oraz dzikiej fauny i flory ( Dyrektywa siedliskowa), Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/ 52/ UE z dnia16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011 / 92/ UE w sprawie oceny
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko),
- Obowiązki przedsiębiorców wynikające z korzystania ze środowiska a zrównoważony rozwój.
16:30 - zakończenie I dnia szkolenia
23.07.2015 r. - Marzena Sadowska, Marcin Kibitlewski
09:00 - rozpoczęcie szkolenia
09:00 - 10:30 - moduł szkoleniowy
Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej wynikające ze specyfiki ESE Natura 2000 jako formy ochrony przyrody.
Przykłady dobrych praktyk.
10:30 - 10:45 - przerwa kawowa
10:45 - 12:30 - moduł szkoleniowy
Prawa i obowiązki obywateli zamieszkujących obszary Natura 2000.
IOB jako inicjatorzy PN:
- Rola IOB a działalność gospodarcza,
- Rola IOB w procedurze OOŚ.
12:30 - 13:15 – obiad
13:15 - 14:30 - moduł szkoleniowy
Gdzie szukać informacji o wszystkich zagadnieniach będących przedmiotem szkolenia?
14:30 - 14:45 - przerwa kawowa
14:45 - 16:00 - moduł szkoleniowy
Możliwości finansowania przedsięwzięć realizowanych na obszarach chronionych (w szczególności na obszarach Natura
2000) ze środków krajowych i zagranicznych aktualnie dostępnych w czasie realizacji szkoleń oraz planowanych do realizacji
w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
16.00 - post-test, zakończenie szkolenia
Czas trwania zajęć: 12 godzin

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

