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Tytuł projektu: Szkolenie z procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko – cykl 

dwudniowych szkoleń dla osób związanych z procedurą OOŚ w woj. pomorskim 

Termin realizacji projektu: 01.06.2015 – 31.05.2016 

Koszt całkowity projektu: 42 027,71 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 29 627,71 PLN 

 

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

 

Wkład własny: 12 400 PLN 

Cel projektu 
 
Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i określania 
właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. 
 
Cele szczegółowe to: 
 

 przeszkolenie 90 przedstawicieli społeczności lokalnej obszarów chronionych (w tym 
objętych siecią Natura 2000) z województwa pomorskiego;  

 usprawnienie komunikacji i współpracy pomiędzy różnymi grupami uczestników 
szkolenia przy realizacji zadań inwestycyjnych oddziałujących na tereny chronione; 

 uświadomienie 90 uczestnikom szkolenia konieczności przeprowadzania OOŚ przy 
wybranych inwestycjach, w szczególności na obszarach Natura 2000 zgodnie  
z obowiązującym prawem i dobrą praktyką mającą na uwadze cele ochrony obszaru; 

 zwiększenie świadomości przedstawicieli społeczności lokalnej o roli narzędzia, jakim 
jest OOŚ, w zrównoważonym rozwoju obszarów chronionych znajdujących się  
w pobliżu ich miejsca zamieszkania; 

 wsparcie dla zachowania obszarów Natura 2000 w stanie niepogorszonym  
oraz zahamowanie spadku bioróżnorodności w woj. pomorskim. 

 
Opis projektu 
 
W dobie wzrastającej liczby inwestycji, często w sposób bezpośredni ingerujących  
w środowisko, realizacja tego typu szkoleń wydaje się być w pełni uzasadniona. Z tego też 
powodu Fundacja podjęła się zorganizowania cyklu dwudniowych szkoleń z zakresu 
przeprowadzania procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko.  Pierwszy dzień szkolenia 
obejmował moduły dotyczące prawa i polityki ochrony środowiska, drugi natomiast w całości 
poświęcony był procedurze związanej z OOŚ. Projekt skierowany jest do społeczności 
lokalnych obszarów chronionych, głównie pracowników urzędów gmin, powiatów, Urzędu 

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


Marszałkowskiego oraz pracowników służb ochrony środowiska (przedstawicieli organów 
administracji, które prowadzą lub biorą udział w postępowaniu OOŚ) oraz inwestorów 
publicznych i prywatnych przedsięwzięcia podlegające postępowaniu w sprawie OOŚ – 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000. 
 
W wyniku realizacji projektu osiągnięty został efekt ekologiczny: przeszkolone zostały 93 
osoby w trzech cyklach szkoleniowych w terminach: 

 I cykl: 21.11.2015 r. i 28.11.2015 r., 

 II cykl: 21-22.01.2016 r., 

 III cykl: 17-18.03.2016 r.; 

podwyższeniu uległa wiedza społeczeństwa o konieczności wykonywania i poprawnej 

weryfikacji OOŚ oraz konieczności udziału społeczności lokalnej obszarów chronionych  

w planowaniu i przyszłości cennych obszarów przyrodniczych. 

 
Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia znajdują się w sprawozdaniu z projektu. 


