
FilmNatura 

Tytuł projektu: Cykl filmów edukacyjnych „Skarby w Sieci Natura 2000 Pomorza Gdańskiego” 

- Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody. 

Termin realizacji projektu: 11-05-2015 – 30-04-2016 

Koszt całkowity projektu: 41 412,00 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 30 000,00 PLN 

 

                                                            http://www.wfosigw.gda.pl/   

 

Umowa o dofinansowanie nr WFOŚ/D/515/83/2015 z dnia 30.11.2015 r. 

Wkład własny: 11 412,00 PLN 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej, propagowanie postaw 

odpowiedzialnego wykorzystania potencjału środowiska naturalnego i jego ochrony. Ponadto 

zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej i wzmocnienie 

znajomości zasobów przyrodniczych regionu, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000. 

Celami szczegółowymi w projekcie są: 

 prezentacja i promocja unikatowych walorów przyrody Pomorza Gdańskiego; 

 wyjaśnienie celów i zasad ochrony przyrody, w tym zwłaszcza realizowanych w ramach 

sieci Natura 2000; 

 wyjaśnienie „klasycznych” celów ochrony przyrody regionu 

 prezentacja założeń i celów europejskiej ekologicznej sieci obszarów chronionych 

Natura 2000; 

 wyjaśnienie genezy form rzeźby najbardziej charakterystycznych dla regionu; 

 działanie na rzecz wytworzenia/zwiększenia dumy z regionu, stanowiącego miejsce 

stałego zamieszkania lub okresowego przebywania. 

Projekt powstał z myślą o cennych przyrodniczo walorach Pomorza Gdańskiego, o których 

należy mówić i zdecydowanie warto przedstawiać szerszemu gronu odbiorców. Pod względem 

przyrodniczym Pomorze Gdańskie jest obszarem wyjątkowym w skali Europy. Region ten 

http://www.wfosigw.gda.pl/


odznacza się wyjątkowym bogactwem i różnorodnością przyrody, zarówno nieożywionej, jak i 

ożywionej. Rozmaitość ta jest efektem obfitości różnych form młodoglacjalnych i 

postglacjalnych, współczesnego zróżnicowania procesów rzeźbotwórczych, zróżnicowanego 

klimatu lokalnego, a także specyficznego położenia na biogeograficznej mapie Europy, 

skutkującego obecnością elementów atlantyckich, borealnych, a nawet subkontynentalnych i 

podgórsko-górskich (wynikającą z historii rozwoju szaty roślinnej i dzisiejszego 

lokalnosiedliskowego zróżnicowania). 

Film skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych, mając na celu propagowanie zasobów 

przyrodniczych województwa pomorskiego i sieci Natura 2000. Wyemitowany został w TVP w 

paśmie edukacyjnym, w godzinach popołudniowych o wysokiej oglądalności. 

 cz.1- 22.03.2016- godzina 19:30- oglądalność- 4628 

/powtórka 24.03.2016 godzina 17:30- oglądalność- 2553/ 

 cz.2- 29.03.2016- godzina 19:30- oglądalność- 2159 

/powtórka 31.03.2016 godzina 17:30- oglądalność- 2008/ 

Ponadto film został rozdystrybuowany do 394 szkół gimnazjalnych na terenie całego 

województwa pomorskiego. Stanowi atrakcyjny materiał edukacyjny podczas zajęć lekcyjnych, 

pozwalający młodzieży na zapoznanie się bliżej z pojęciem Natura 2000 oraz identyfikację 

cennych przyrodniczo obszarów na terenie Pomorza Gdańskiego. 

 

 


