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W dniach 23-26 listopada odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podczas trwania targów zaprezentowała się jako jeden z 700
wystawców i ﬁrm reprezentowanych z 20 krajów w tym między innymi: Austrii, Belgii, Francji,
Holandii, Niemiec, Polski.

Ekspozycje targowe, przez cały okres trwania, odwiedziło ponad 20 tys. zwiedzających. Stoisko GDOŚ
cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno specjalistów z branży ochrony środowiska,
przedsiębiorców, inwestorów, samorządowców jak i młodzieży licealnej i studenckiej. GDOŚ podczas
targów odwiedził także Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i
prof. Maciej Nowicki (były Minister Środowiska) oraz m.in. prof. Bartosz Rakoczy i dr
Włodzimierz Mizerski.

Podczas Gali Otwarcia stoisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostało wyróżnione przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich nagrodą Acanthus
Aureus. Jest to wyróżnienie przyznawane stoisku najlepiej zaprojektowanemu i przygotowanemu do realizacji strategii marketingowej ﬁrmy podczas targów. Nagrodę
Acanthus Aureus odebrał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Michał Kiełsznia.

Na kształtowanie pozytywnego wizerunku GDOŚ oraz budowanie pozycji wśród instytucji i organizacji z branży duży wpływ miała obecność Regionalnych Dyrekcji
Ochrony Środowiska. 15 RDOŚ prezentowało przykłady dobrych praktyk w zakresie inwestycji realizowanych na obszarach Natura 2000, w tym również
przykłady inwestycji zrealizowanych wzorcowo w kontekście ochrony środowiska. Pracownicy RDOŚ odpowiadali na pytania dotyczące realizacji inwestycji i wymogów
środowiskowych im stawianych, a także udzielali porad i wskazówek dotyczących poprawnego przygotowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Na targach GDOŚ zaprezentował nowość - GEOPORTAL. Jest to platforma umożliwiająca wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych. Dodatkowo przeglądarka map
geoportalu pozwalała na obejrzenie interaktywnych map środowiskowych zawierających formy ochrony przyrody - wyjątkowe zainteresowanie wzbudziły obszary objęte
Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.

Do przekazywania informacji o działalności GDOŚ, w postaci „multimedialnego folderu" po raz pierwszy w historii resortu środowiska wykorzystano nowoczesne
technologie komunikacji bezprzewodowej (blutooth) - zwiedzający, mieli możliwość pobrania na telefon komórkowy informacji o GDOŚ, Naturze 2000 oraz studiów
dobrych praktyk na obszarach chronionych.

Niewątpliwą atrakcją były zdjęcia wykonane techniką 3D przez pracownika GDOŚ. Zdjęcia przedstawiały inwestycje z obszarów Natura 2000. Naturę w nowym
wymiarze można było zobaczyć przez okulary 3D, dostępne na stoisku.

W ramach targów odbył się szereg imprez towarzyszących, nad którymi patronat objął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Michał Kiełsznia:
XIV Miedzynarodowy Zjazd Ekologiczny - pod hasłem "Nowa jakość w gospodarce odpadami - skutki dla gmin i ﬁrm"
Forum dyskusyjne "Ekoodpowiedzialność polskiego biznesu"
Na którym z prezentacją pt. "Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków"- PDF wystąpił Pan
Macieja Rossa Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku.
Konferencja dotycząca systemu ekozarządzania EMAS pt. "Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. EMAS - potrzeba czy konieczność ?"
Podczas konferencji Pani Agnieszka Zdanowska z Departamentu Informacji o Środowisku wygłosiła prezentację pt.: "Krajowy system ekozarządzania i audytu
EMAS potrzeba czy konieczność ?" - PDF
Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za zainteresowanie i stworzenie przyjaznej atmosfery, zaś współorganizatorom stoiska GDOŚ za nieocenioną współpracę.
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