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Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)
serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji:

NATURA 2000
MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
która odbędzie się w dn. 18 czerwca 2010 r.
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie.

Głównym celem konferencji będzie podsumowanie doświadczeń projektu o tej samej nazwie,
który Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje od kwietnia 2009 r. Kluczowym elementem projektu jest
portal informacyjno-edukacyjny pn. „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl), na którym
znajdziecie Państwo wszelkie materiały merytoryczne i bieżące komunikaty.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wszystkie efekty projektu. Do dyskusji
przedłożymy wnioski wypracowane podczas cyklu szkoleń regionalnych organizowanych na
przełomie 2009/2010 r. dla branży turystycznej z całej Polski, która bardziej niż inne wymaga
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o aktualną wiedzę i ekologiczną innowacyjność.
Tworzenie sieci obszarów Natura 2000 dostarcza ku temu okazji.
Omówiona zostanie także istotna funkcja edukacyjna portalu w dziedzinie edukacji ekologicznej
społeczeństwa. Prowadzony od 2005 r. przyczynia się do upowszechnienia wśród młodzieży,
studentów, turystów – licznej i różnorodnej grupy internautów – wiedzy nie tylko o cennych walorach
przyrodniczych i turystycznych polskich obszarów chronionych Natura 2000, ale i o zasadach
możliwego ich użytkowania, zagospodarowania, wykorzystania oraz o udziale społecznym
w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska.
Konferencja będzie także spotkaniem z laureatami III edycji konkursu „Obszar Natura 2000
skarbem regionu” – uczniami i nauczycielami ze szkół gimnazjalnych z całej Polski, dla których
przygotowane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
z udziałem Pani Wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej, Pana Wiceministra
Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego oraz członków Komisji
Konkursowej.
Dla uczestników konferencja będzie bezpłatna, zapewniamy także drobny poczęstunek.
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie InE:
http://www.ine-isd.org.pl oraz pod adresem internetowym: ine@ine-isd.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!
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