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Co rozumiemy
pod pojęciem „sieci”?

W Europie istnieją regionalne, krajowe i międzyna-
rodowe sieci skupiające grupy interesów, dzielące 
się informacjami i doświadczeniem, oraz koordy-
nujące inicjatywy wpierające integrację aspektów 
środowiskowych w programy rozwoju regionalne-
go. W ramach tych programów, sieci integrują ze 
sobą osoby zajmujące się rozwojem gospodar-
czym i kwestiami ochrony środowiska, co skutku-
je wzmocnieniem powiązań pomiędzy ochroną śro-
dowiska i wzrostem gospodarczym. Dobrze zorga-
nizowane i ukierunkowane sieci są kluczem do in-
tegracji aspektów środowiskowych z celami spo-
łeczno-gospodarczymi wpisanymi w programy roz-
woju regionalnego.

Jakie są rodzaje sieci?
Sieci krajowe: 

Sieć krajowa koordynuje kwestie dotyczące środowi-
ska we wszystkich sferach programów rozwojowych 
w danym kraju, opracowuje wytyczne i narzędzia nie-
zbędne dla programów, umożliwia wymianę doświad-
czeń między jej uczestnikami. 

Zazwyczaj struktura takiej sieci na poziomie krajowym 
i regionalnym składa się z:
- organów zarządzających programami (organy plano-
wania lub organy gospodarcze) 
- organów środowiskowych. 

Co zaś tyczy się innych partnerów, to mogą to być 
przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz stosowne 
jednostki zewnętrzne, takie jak instytuty badawcze, 
agencje środowiskowe oraz organizacje pozarządowe. 

Sieci międzynarodowe: 

Sieci te oferują przedstawicielom programów i repre-
zentantom władz możliwość spotkania się podobnie 
myślących specjalistów i przedstawicieli władz z innych 
krajów, dzielenia się swoim doświadczeniem, wspie-
raniem się nawzajem i koordynowaniem stanowiska  
w różnych kwestiach. Sieci międzynarodowe mogą po-
siadać niezwykle oficjalną strukturę, tak jak ma to miej-
sce w przypadku Europejskiej Sieci Organów Ochro-
ny Środowiska (ENEA) kierowanej przez Komisję Eu-
ropejską, Dyrektoriat ds. Środowiska. Mogą również 
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posiadać mniej oficjalną strukturę, tak jak w przypad-
ku współpracy pomiędzy państwami, nad którą pieczę 
sprawują organizacje międzynarodowe i instytucje po-
zarządowe, lub w przypadku projektów INTERREG 
(tj. wspólnotowa inicjatywa uruchomiona przez Komi-
sję Europejską podlegająca pod DG Reggio), takich 
jak np. GRDP tj. Greening Regional Development Pro-
grammes, co oznacza Ekologizacja Programów Roz-
woju Regionalnego.

Sieci nieformalne (na różnych poziomach):

Sieć nieformalna może składać się po prostu z serii 
spotkań pomiędzy przedstawicielami programów, spe-
cjalistami do spraw środowiska, itp. 

Tego typu sieć istnieje w Wielkiej Brytanii, gdzie Spe-
cjaliści ds. Zrównoważonego Rozwoju (Environmen-
tal Sustainability Theme managers, ESTMs) z progra-
mów regionalnych współpracują ze sobą, dzieląc się 
doświadczeniem z różnych regionów. Spotykają się 
oni co najmniej dwa razy w roku, oraz regularnie się 
kontaktują, aby dzielić się wiedzą i koordynować swo-
ją pracę.

Źródło: Creating networks for environmental integration. An ove-
rview of Structural Funds experience in selected EU Member States

Przykłady funkcjonujących 
sieci w Europie

Hiszpańska Sieć Organów Ochrony Środowiska 
powstała w 1997 roku i stanowi forum dla współ-
pracy i koordynacji pomiędzy władzami odpowie-
dzialnymi za ochronę środowiska, jak i za progra-
mowanie oraz zarządzanie Funduszami Struktural-
nymi i Funduszem Spójności, na różnych pozio-
mach. Siecią zarządza hiszpańskie Ministerstwo 
Środowiska. 

Jej celem jest zapewnienie włączenia kwestii śro-
dowiska w działania współfinansowane przez Fun-
dusze Strukturalne, jak i monitorowanie wdrażania, 
oraz zgodności z europejskimi przepisami dotyczący-
mi ochrony środowiska. Sieć wspiera również działal-
ność grup roboczych w kwestii integracji aspektów śro-
dowiskowych do różnych sektorów gospodarczych, jak  
i również opracowuje liczne metodologie i wytyczne 

(np. na temat strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko). Sieć promuje podniesienie świadomości 
na temat kwestii środowiskowych poprzez opracowa-
nie „Modułu Świadomości Środowiskowej” dla celów 
szkoleniowych, oraz „Podręcznika Dobrych Praktyk 
Środowiskowych” dla wielu profesji. W obecnym okre-
sie programowania 2007-2013, Sieć Organów Ochro-
ny Środowiska została uwzględniona w hiszpańskich 
krajowych strategicznych ramach odniesienia, jako 
jedna z sieci sektorowych zaliczanych do jej mechani-
zmów koordynacji.

CZŁONKOWIE

Sieć składa się z przedstawicieli władz Administra-
cji Rządowej, przedstawicieli władz Wspólnot Autono-
micznych oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. 

Administrację Rządową reprezentują w Sieci przed-
stawiciele władz środowiskowych oraz organów odpo-
wiedzialnych za programowanie i zarządzanie rozma-
itymi funduszami wspólnotowymi.

Władze Administracji Samorządowej, czyli siedem-
nastu Wspólnot Autonomicznych i dwóch Miast Auto-
nomicznych reprezentują odpowiedni przedstawiciele 
Ministerstwa Środowiska, Gospodarki i Finansów.

Reprezentację Komisji Europejskiej w Sieci stano-
wią przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Środowi-
ska oraz Dyrekcji Generalnych administrujących fun-
dusze wspólnotowe.

Administrację Samorządową reprezentuje przedsta-
wiciel Hiszpańskiej Federacji Gmin i Prowincji (FEMP).

W obecnym okresie programowania 2007-2013 człon-
kami Sieci zostali przedstawiciele sieci sektorowych 
utworzonych na podstawie hiszpańskich krajowych 
strategicznych ram odniesienia.

CELE

Pierwszoplanowym celem Sieci jest zapewnienie włą-
czenia aspektów ochrony środowiska w działania 
współfinansowane z funduszy wspólnotowych, w celu 
promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego. 

Cele szczegółowe stanowią:

Współpraca w procesie wdrażania polityki i przepisów 
wspólnotowych dotyczących środowiska.

Współpraca w celu utworzenia kryteriów włączania 
aspektów środowiska do rozwijających się sektorów 
gospodarki współfinansowanych z funduszy wspólno-
towych.
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ORGANIZACJA

Sieć Organów Ochrony Środowiska składa się z trzech 
organów: Plenum, Sekretariatu i Grup Roboczych. Ich 
zadaniem jest ułatwienie dialogu, koordynacji i współ-
pracy pomiędzy organami administracji, a także spo-
rządzanie dokumentów i propozycji pracy.

DZIAŁALNOŚĆ

► Sekretariat

Sieć Organów Ochrony Środowiska dysponuje Sekre-
tariatem, którego głównym zadaniem jest reprezenta-
cja oraz organizacja pracy i spotkań Sieci.

Za organizację i zarządzanie Sekretariatem Sieci Or-
ganów Ochrony Środowiska odpowiada Agencja Bu-
dżetowa Ministerstwa Środowiska, Obszarów Wiej-
skich i Gospodarki Morskiej.

Do funkcji Sekretariatu należą między innymi:

- Koordynacja współpracy Sieci z Dyrekcją Ge-
neralną ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

- Zwoływanie Członków Sieci na Spotkania Ple-
narne oraz, w stosownych przypadkach, do Grup Ro-
boczych.

- Sporządzanie projektów porządku obrad Spo-
tkań Plenarnych. 

- Przygotowywanie dokumentacji dystrybuowa-
nej na kolejnych Spotkaniach Plenarnych.

- Organizacja spotkań Sieci Organów Ochrony 
Środowiska we współpracy z władzami środowiskowy-
mi Wspólnoty Autonomicznej pełniącej rolę gospoda-
rza (Dni Tematyczne, Spotkania Plenarne, etc.)

- Przygotowywanie projektów programu Dni Te-
matycznych przedkładanych do dyskusji w ramach 
Stałej Grupy Roboczej.

- Powoływanie referentów na Dni Tematyczne.

- Przygotowywanie i dystrybucja publikacji doty-
czących Dni Tematycznych.

- Organizacja i przygotowanie dokumentów wy-
maganych na spotkaniach Grup Roboczych, we współ-
pracy z referentem z każdej z nich.

- Uczestnictwo w spotkaniach Sieci Organów 
Ochrony Środowiska.

- Koordynacja uczestnictwa reprezentacji Sie-
ci Organów Ochrony Środowiska w spotkaniach ma-

jących na celu wymianę doświadczeń z Sieciami po-
chodzącymi z innych Państw Członkowskich oraz  
z państw trzecich.

- Aktualizacja strony internetowej Sieci Orga-
nów Ochrony Środowiska poprzez umieszczanie doku-
mentów i publikacji uzgodnionych i opracowanych na 
Spotkaniach Plenarnych. 

- Pełnienie wszelkich funkcji wynikających z po-
wyższych czynności, lub tych, które mogą mu zostać 
powierzone przez Plenum.

► Spotkania Plenarne

Członkowie Sieci regularnie uczestniczą w Spotka-
niach Plenarnych, które odbywają się na zasadzie ro-
tacji w poszczególnych Wspólnotach Autonomicznych.
Na Spotkaniach Plenarnych podejmowane są następu-
jące zagadnienia:

- Informacja o prowadzonej działalności Sieci od 
ostatniego Spotkania Plenarnego.

- Informacja o wynikach poszczególnych Grup 
roboczych.

- Prezentacja dokumentów roboczych, głównie 
z zakresu metodologii i włączenia problematyki ochro-
ny środowiska.

- Prowadzenie debat na temat zdarzeń, które 
wystąpiły w trakcie rozwoju programowania krajowego 
i regionalnego funduszy wspólnotowych dotyczących 
ochrony środowiska.

- Wymiana doświadczeń z innymi członkami.

Spotkania Plenarne mają na celu zbliżenie władz od-
powiedzialnych za zarządzanie Funduszami i organów 
ochrony środowiska, w celu uzyskania wzajemnego 
wsparcia.

Dzięki tej współpracy Sieć stała się niejako punktem 
odniesienia w momencie tworzenia mechanizmów ko-
ordynacji i współpracy polityki środowiskowej oraz fi-
nansowania wspólnotowego.

► Dni Tematyczne 

Równocześnie ze Spotkaniami Plenarnymi Sieć Orga-
nów Ochrony Środowiska organizuje Dni Tematyczne, 
stanowiące źródło informacji i miejsce debaty o tematy-
ce monograficznie środowiskowej, rozważanej z punk-
tu widzenia funkcjonowania funduszy wspólnotowych.
Podczas kilku z Dni Tematycznych poruszono kwe-
stie dotyczące wszystkich sektorów gospodarki i ich 
związku z ochroną środowiska oraz funduszami wspól-
notowymi: rolnictwa, przemysłu, transportu, rybołów-
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stwa, turystyki, energetyczny, etc. Podczas innych de-
batowano na tematy horyzontalne, takie jak Sieć Na-
tura 2000, zagospodarowanie przestrzenne, obszary 
miejskie, oddziaływanie na środowisko, ochrona śro-
dowiska morskiego, Krajowy Plan Rozdziału Upraw-
nień Emisyjnych w Europie, informacja, uczestnictwo  
i odpowiedzialność środowiskowa lub ochrona środo-
wiska uznawana za jeden z sektorów, jak to ma miejsce  
w przypadku gospodarki wodnej i gospodarki odpada-
mi.

► Grupy Robocze

Od momentu powstania, Sieć Organów Ochrony Śro-
dowiska tworzy tematyczne Grupy Robocze, które 
mają na celu przygotowywanie propozycji i koncepcji 
dotyczących włączenia kwestii ochrony środowiska do 
omawianych polityk sektorowych. W celu sprawnego 
rozwoju prac spotkania organizowane są dwa lub trzy 
razy w roku.

W grupach tych toczone są debaty dotyczące doku-
mentacji związanej z finansowaniem wspólnotowym  
w kwestiach ochrony środowiska, wymienia się do-
świadczenia oraz przygotowuje dokumenty robo-
cze mające na celu jeszcze lepsze włączenie kwestii 
ochrony środowiska w działania współfinansowane  
z funduszy wspólnotowych.

Koordynacją każdej Grupy zajmuje się Wspólnota Au-
tonomiczna lub krajowe organy odpowiedzialne za 
ochronę środowiska oraz/lub zarządzanie funduszami, 
(gdy przedmiot rozważań tego wymaga), które mogą li-
czyć na aktywne uczestnictwo ekspertów zarówno Ad-
ministracji Rządowej jaki i Wspólnot Autonomicznych 
oraz Komisji Europejskiej.

Obecnie działają następujące Grupy Robocze:

• Grupa Robocza Nowe Technologie dla Zrów-
noważonego Rozwoju i jego Ram Finansowania. Gru-
pa ta została utworzona w listopadzie 2005 r., a jej ce-
lem było wsparcie eko – innowacji oraz nowych tech-
nologii na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach 
finansowania europejskiego jako instrumentu pomaga-
jącego osiągnąć model jeszcze bardziej zrównoważo-
nego, sprawiedliwego i równego rozwoju. Koordynacją 
tej Grupy zajmuje się Wspólnota Autonomiczna Castil-
la y León. 

• Grupa Robocza Zmiana klimatu i Fundusze 
Wspólnotowe, została utworzona po 33-cim Spotkaniu 
Plenarnym. Jej celem jest utworzenie synergii wraz z 
prowadzoną działalnością Grupy Roboczej o podobnej 
tematyce istniejącej w Sieci Europejskich Władz Śro-
dowiskowych (ENEA-MA). Za jej koordynację odpo-
wiada Wspólnota Autonomiczna Walencji.

• Grupa Robocza Wskaźniki Włączenia proble-
matyki Ochrony Środowiska oraz Funduszy Wspólno-
towych. Grupa Robocza stworzona w 2004 ponownie 
rozpoczęła swą działalność po 33-cim Spotkaniu Ple-
narnym. Koordynowana przez Wspólnotę Autonomicz-
ną Andaluzji skupia swoje cele na wymogach monito-
rowania skutków dla środowiska w okresie programo-
wania 2007-2013, a przede wszystkim na jego syste-
mie wskaźników operacyjnych.

• Grupa Robocza Strategiczna Ocena Tema-
tyczna Ochrony Środowiska EFRR, FS i EFS. Grupa 
Robocza stworzona również po 33-cim Spotkaniu Ple-
narnym i koordynowana przez Dyrekcję ds. Programo-
wania Terytorialnego i Oceny Programów Wspólno-
towych Ministerstwa Gospodarki i Finansów oraz Dy-
rekcję ds. Oceny Ochrony Środowiska Ministerstwa 
Środowiska, Obszarów Wiejskich i Gospodarki Wod-
nej. Grupa została powołana do życia w celu współ-
pracy przy przeprowadzaniu Strategicznej Oceny Te-
matycznej Ochrony Środowiska przewidzianej na rok 
2011 jako części Systemu Strategicznego Monitorowa-
nia oraz Ustawicznej Oceny obecnego okresu progra-
mowania FEDER, FSE i FC w Hiszpanii 2007-2013.

► Komitet Monitorujący

W celu zapewnienia skuteczności i jakości realizacji 
krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych 
poszczególnych Funduszy, w ramach każdego Progra-
mu tworzone są tzw. Komitety Monitorujące.

Sieć Organów Ochrony Środowiska, poprzez działal-
ność Sekretariatu jest członkiem Komitetów Monitoru-
jących stworzonych w ramach Programów Operacyj-
nych o charakterze krajowym. Ze swej strony uczestni-
czy w Komitetach Monitorujących Programów Europej-
skiej Współpracy Terytorialnej.

Uczestnictwo Sekretariatu w opisanych Komitetach 
skupia się przede wszystkim na zapewnieniu włącze-
nia horyzontalnej zasady ochrony środowiska w re-
alizację programów operacyjnych. Jego funkcja pole-
ga na informowaniu Komitetów Monitorujących o kwe-
stiach objętych jego kompetencjami w formie dydak-
tycznych Raportów Rocznych z Realizacji Programów 
Operacyjnych oraz o postępach i wynikach wykorzy-
stania Funduszy w ochronie środowiska.

► Sieci Sektorowe Krajowych Strategicznych 
Ram Odniesienia 2007-2013

Krajowe Strategiczne Ramy Odniesienie, oprócz me-
chanizmów koordynacji w okresie 2007 – 2013 przewi-
dują również utworzenie Sieci Sektorowych.

Definiowane są jako Organy Doradcze w zakresie ko-
ordynacji i współpracy pomiędzy podmiotami odpo-
wiedzialnymi za zarządzanie, programowanie i ocenę 
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działań finansowanych z funduszy unijnych oraz tymi, 
które są odpowiedzialne za polityki w ramach każdej z 
różnych Sieci, do których zalicza się również Sieć Or-
ganów Ochrony Środowiska. Pozostałe Sieci utworzo-
ne poprzez Strategiczne Ramy to:

- Sieć Polityk Równości Szans Kobiet i Mężczyzn
- Sieć Inicjatyw Miejskich
- Sieć Polityk Innowacji i Polityk Badań i Rozwoju 
- Sieć Włączenia Społecznego

Przewiduje się udział Sekretariatu każdej sieci w po-
zostałych sieciach sektorowych, jako członka Spotkań 
Plenarnych oraz, w stosownych przypadkach, Grup 
Roboczych, w celu podkreślenia ich charakteru prze-
krojowego. Tak więc, Sieć Organów Ochrony Środo-
wiska uczestniczy w dotychczas utworzonych sieciach 
sektorowych, promując obecność interesów zwią-
zanych z ochroną środowiska w porządku obrad na 
wspomnianych forach sektorowych, a także wspiera-
jąc rozwój skutecznego włączania problematyki ochro-
ny środowiska w pozostałe polityki.

► Europejska Sieć Organów Ochrony Środo-
wiska i Organów Zarządzania (ENEA-MA)

Sieć Organów Ochrony Środowiska wraz z sieciami 
utworzonymi w pozostałych Państwach Członkowskich 
Unii Europejskiej stanowi część Sieci ENEA-MA.

Hiszpańska Sieć Organów Ochrony Środowiska ode-
grała niezwykle ważną rolę, z tego względu, że to wła-
śnie na bazie jej struktury i modelu zarządzania stwo-
rzono zarówno Sieć ENEA-MA jak również sieci pozo-
stałych Państw Członkowskich.
Ponadto hiszpańska Sieć Organów Ochrony Środowi-
ska aktywnie uczestniczy zarówno w spotkaniach ple-
narnych jak i grupach roboczych Sieci ENEA-MA, peł-
niąc istotną rolę mediatora pomiędzy Komisją Europej-
ska a administracją hiszpańska na szczeblu krajowym 
oraz Wspólnot Autonomicznych.

Obecnie hiszpańska Sieć Organów Ochrony Środowi-
ska jest członkiem dwóch Grup Roboczych w ramach 
Sieci ENEA-MA. „Bioróżnorodność oraz Polityka Spój-
ności” oraz „Przyszłość Polityki Spójności”.

DOKUMENTY I BADANIA

Dokumenty robocze opracowywane w ramach Sieci 
stanowią nieocenioną pomoc, zarówno dla władz od-
powiedzialnych za ochronę środowiska jak również dla 
podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie fundu-
szami wspólnotowymi w złożonym procesie jakim jest 
monitorowanie i ocena oddziaływania na środowisko 
programowania krajowego i regionalnego funduszy 
wspólnotowych. Na uwagę zasługują dokumenty me-
todyczne dotyczące włączenia problematyki środowi-
skowej do różnych polityk sektorowych oraz praktycz-

ne wytyczne dotyczące kryteriów ekologicznych. Po-
nadto, przeprowadzone zostały badania na temat form 
finansowania ze środków europejskich i ich wpływ na 
ochronę środowiska, które mają na celu uświadomie-
nie społeczeństwa oraz wskazanie skuteczności fun-
duszy we wspólnotowym finansowaniu polityki ochro-
ny środowiska.

Najważniejsze dokumenty opracowane w ostatnich 
latach:

- Moduł Świadomość Ekologiczna.
- Moduły Świadomość Ekologiczna dla sektora rolni-
czego, turystyki  i rybołówstwa.
- Podręczniki Dobrych Praktyk w Dziedzinie Ochrony 
Środowiska w Biznesie.
- Przewodnik Oceny Oddziaływania na Środowisko  
w Programowaniu Strukturalnym 2007-2013.
- Przewodniki Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko w Programowaniu 2007-2013 Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
- Propozycje dla Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Ochrony Środowiska.
- Inicjatywy na rzecz Zrównoważonej Turystyki w no-
wym okresie programowania 2007-2013.
- Zrównoważony Rozwój obszarów miejskich w pro-
gramach 2077-2013.
- Diagnostyka Badania + Rozwój + Innowacja we 
Wspólnotach Autonomicznych.

KANAŁY INFORMACYJNE

Zakres i podział czynności w Sieci Organów Ochrony 
Środowiska nie ogranicza się jedynie do ich członków, 
lecz dotyczy wszystkich obywateli, którzy pragną sko-
rzystać z prawa dostępu do informacji ekologicznej.

Najważniejsze dokumenty Sieci, wraz z referatami po-
chodzącymi z Dni Tematycznych dostępne są na stro-
nie internetowej Ministerstwa Środowiska Obszarów 
Wiejskich i Gospodarki Wodnej: (http://www.mma.es/
portal/secciones/raa/).

Ponadto, Sieć dysponuje pocztą elektroniczną (buzon-
redautoridaes@mma.es), która stanowi formę kontak-
tu z Sekretariatem oraz punkt wymiany informacji po-
między członkami.

Źródło: Secretariat of the Spanish Network of Environmental Activi-
ties Ministry of the Environment, Rural and Marine Affairs
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/default.aspx
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Idea ochrony najcenniejszych elementów środowi-
ska przyrodniczego Europy oraz stworzenie narzę-
dzia gwarantującego skuteczną ochronę bioróżno-
rodności, czyli program Natura 2000 wprowadza-
na jest w Polsce od momentu członkostwa nasze-
go kraju w strukturach Unii Europejskiej. Podsta-
wowe akty prawne z dziedziny ochrony przyrody, 
stanowiące  wyznacznik działań państw członkow-
skich w zakresie sieci Natura 2000 (tzw. dyrektywa 
siedliskowa i dyrektywa ptasia) zostały transpono-
wane do prawodawstwa polskiego (m.in. ustawy 
o ochronie przyrody, prawa ochrony środowiska  
i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko).

Mając na uwadze krótki czas realizacji programu Na-
tura 2000 w Polsce i konieczność prezentowania jak 
najpełniejszej informacji o sieci, Generalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska podejmuje działania mające 
na celu podniesieniu poziomu wiedzy o sieci i tym sa-
mym – zmniejszenie skali niechęci, którą nadal wywo-
łuje program.  Jednym z tych działań jest realizowany 
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pro-
jekt indywidualny POIS.05.04.00-00-187/09 pn. „Sieć 
Natura 2000 - drogą do rozwoju” w ramach działania 
5.4 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2007-2013. Projekt jest dofinansowany 
w wysokości 85 procent wydatków kwalifikowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (jest to kwota bliska 3,2 mln zł). Instytucją wdra-
żającą i jednocześnie nadzorującą realizację projektu 
jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Głównym celem projektu „Sieć Natura 2000 - drogą do 
rozwoju” jest podniesienie poziomu wiedzy o progra-
mie, zrozumienie dla założeń sieci i zapewnienie od-
powiedniej komunikacji, a w efekcie – zmianę nasta-
wienia do idei Natura 2000. Realizacja tych celów bę-
dzie prowadzona w oparciu o trzy podstawowe dzia-
łania: szkolenia stacjonarne, szkolenia za pośrednic-
twem platformy e-elarningowej oraz działania komu-
nikacyjne. Projekt skierowany jest do przedstawicieli 
gmin i powiatów, ponieważ to właśnie samorząd teryto-
rialny jest ważnym partnerem w procesie wyznaczania 
obszarów Natura 2000.

W ramach pierwszego działania przewidziano szkole-
nia stacjonarne dla 2400 przedstawicieli samorządów, 
na terenie których wyznaczono obszary Natura 2000 

(reprezentantów rad gminnych, przewodniczących 
komisji problemowych, władz samorządowych oraz 
urzędników zajmujących się w urzędach gmin i staro-
stwach szeroko rozumianą ochroną środowiska). 

W trakcie dwudniowych szkoleń stacjonarnych będą 
prezentowane zagadnienia dotyczące sieci Natura 
2000 w ujęciu dostosowanym do potrzeb jednostek sa-
morządu terytorialnego. Kluczowe będzie usystematy-
zowanie  i przekazanie informacji istotnych         z punk-
tu widzenia wójta, burmistrza, prezydenta oraz przed-
stawiciela rady gminy na obszarze której wyznaczono 
obszar Natura 2000. Szkolenia pozwolą uczestnikom 
na przypomnienie wiedzy o podstawach prawnych, 
zasadach i kryteriach wyznaczania obszarów Natura 
2000 oraz konsekwencjach dla rozwoju gminy objętej 
siecią Natura 2000.

Trenerzy przedstawią m.in. obowiązki władz samorzą-
dowych w stosunku do zadań związanych z ochroną 
obszarów Natura 2000 i procedury ocen oddziaływania 
na środowisko. Pozostałe moduły będą dotyczyć mię-
dzy innymi budowania partnerstwa na rzecz sieci, wi-
zerunku gminy, edukacji ekologicznej ora strategii dzia-
łań gminy w oparciu o fundusze UE. 

Obszar Natura 2000 może być motorem dla zrówno-
ważonego rozwoju gminy. Promocja regionalnych pro-
duktów, usługi w dziedzinie turystyki, „zielony  biznes”, 
rozwój edukacji ekologicznej to  przyczynek do wycho-
wywania w duchu poszanowania przyrody, rozwoju do-
radztwa rolno-środowiskowego i inspiracja dla proeko-
logicznej gospodarki komunalnej. Po ponad pięciolet-
nim okresie funkcjonowania obszarów Natura 2000 

Ciekawe projekty finansowane ze środków UE 
czyli „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju”
- nowe kierunki działań gmin i powiatów
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w Polsce pojawiają się już  pierwsze sygnały zmia-
ny spojrzenia społeczności lokalnych na Naturę 2000. 
Jednakże, fakt wyznaczenia obszaru Natura 2000 jest 
nadal często postrzegany przez społeczność, władze 
lokalne oraz potencjalnych inwestorów jako zagrożenie 
i bariera dla dalszego rozwoju. Dlatego szkolenia będą 
uwzględniać praktyczne informacje oraz przykłady „do-
brych praktyk” środowisk lokalnych i aktywności oby-
watelskiej na obszarach Natura 2000. Uczestnicy po-
znają działania na obszarach Natura 2000 i będą mieli 
okazję na podzielenie się swoimi dotychczasowymi do-
świadczeniami w zakresie wdrażania sieci Natura 2000 
na swoim terenie. Forma szkoleń oraz ich tematyka zo-
stanie dostosowana do poziomu wiedzy uczestników. 
Pierwsze szkolenia powinny ruszyć po wyborach sa-
morządowych. 

http://projekty.gdos.gov.pl
- serwis internetowy poświęcony projektom realizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Dla wszystkich zainteresowanych tematyką, a nieob-
jętych szkoleniami przewidziano w ramach drugie-
go działania szkolenia za pośrednictwem platformy  
e-learningowej.  Ukończenie szkolenia potwierdzone 
zostanie certyfikatem. Równolegle prowadzone będą 
działania komunikacyjne i informacyjno-promocyjne. 
Planowane są między innymi publikacje na łamach 
prasy regionalnej i aktualizacja strategii komunikacji na 
obszarach Natura 2000. Pozwolą one stworzyć ramy 
przekazu i komunikacji pomiędzy  różnymi grupami od-
biorców. 

Małgorzata Szalast-Piwińska
Koordynator projektu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Fot. Piotr Rojek
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Na całym świecie popyt na enrgię szybko rośnie  
i szacuje się, że tempo tego wzrostu wynosi około 
2,2% rocznie. Oznacza to, że obecnie globalna kon-
sumpcja energii w ilości 20300 TWh (terawatogo-
dzin) wzrośnie w 2030 roku do 33000 TWh*.

Jednocześnie pojawia się wyzwanie jeszcze bar-
dziej efektywnego niż dotąd wykorzystania ener-
gii. Wiąże się to przede wszystkim z modernizacją 
starzejącej się infrastruktury energetycznej. Opty-
malizacja systemów energetycznych dotyczy wie-
lu elementów: od źródeł energii odnawialnej, które 
powinny być lepiej zintegrowane z systemem, po-
przez tworzenie jednostek magazynowania ener-
gii, wykorzystanie małych, zdecentralizowanych jej 
dostawców, po transmisję powodującą mniejsze 
straty i wreszcie efektywne użytkowanie tej ener-
gii. Uporanie się z tymi wyzwaniami wymaga sieci 
o elastycznej, „myślącej” infrastrukturze, która kie-
rowałaby energię dokładnie tam, gdzie jest ona po-
trzebna. Takim rozwiązaniem jest Inteligentna Sieć 
Elektroenergetyczna – Smart Grid.

Źródło: www.enfora.com

Czym jest ”Smart Grid” ?
Ideą Smart Grid jest komunikacja między wszystkimi 
uczestnikami rynku energii. Sieć integruje elektrow-
nie, duże i małe, oraz odbiorców energii w jedną ca-
łościową strukturę. Nadrzędnym celem jest dostarcze-
nie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosz-
tów    i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie 
rozproszonych źródeł energii, w tym także energii od-
nawialnej. 

Smart Grid może istnieć i funkcjonować dzięki dwóm 
elementom: automatyce zbudowanej na zaawansowa-
nych czujnikach oraz systemowi teleinformatycznemu. 

Technologie smart grid pozwalają dokładnie określić 
ile prądu jest zużywane, gdzie i w jakim czasie. Dzięki 
temu operator sieci wie, kiedy występują okresy mak-
symalnego i minimalnego zużycia prądu przez odbior-
ców. 

Smart Grid może zatem zwiększyć efektywność, nie-
zawodność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw ener-
gii. Dodatkowo umożliwia końcowym użytkownikom 
aktywne uczestniczenie w rynku energii i tym samym 
świadome przyczynianie się do ochrony klimatu. 

Czym jest ”Smart Grid” ?
- polecamy do obejrzenia film: 

http://www.youtube.com/watch?v=UxC_BzIOWKk&fe-
ature=related

Cyfrowy charakter smart grid pozwala na duża ela-
styczność w zarządzaniu tą siecią np. operator może 
zmieniać ceny w zależności od popytu na prąd. W ten 
sposób można wymuszać na odbiorcach oszczęd-
ność energii w czasie największego zapotrzebowa-
nia na elektryczność zwiększając ceny. Inteligentne 
urządzenia domowe mogą być tak zaprogramowa-
ne żeby działały tylko w czasie, gdy prąd jest tańszy.

Dalej w sieci
czyli Smart Grid Solutions 
- Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne 
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Smart Grid w Polsce

Smart Grid jest obecnie już nie tylko ideą i sprawą przy-
szłości ale szybko rozwijającą się technologią w kra-
jach takich jak Japonia, USA, Chiny czy Indie, a od nie-
dawna także w Polsce.

19 listopada 2010 roku Prezesi Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz Agencji Rozwoju Przemysłu 
(ARP) podpisali „Deklaracja w sprawie powołania Kra-
jowej Platformy Technologicznej Energetyki”.

Jednym z nadrzędnych celów Krajowej Platformy Tech-
nologicznej (KPTE) ma być rozwój oraz wdrożenie in-
teligentnych sieci energetycznych - Smart Grid. Po-
nadto KPTE ma się zajmować organizacją współpracy 
podmiotów związanych z rynkiem energetycznym oraz 
opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań i wdraża-
niem ich w polskim systemie energetycznym.

Powołanie Krajowej Platformy Technologicznej stano-
wi także podłoże do spełnienia unijnych dyrektyw, które 
obligują państwa członkowskie, aby do 2020 roku wy-
mieniły liczniki indukcyjne na liczniki elektroniczne, któ-
re są podstawowym ogniwem inteligentnych sieci ener-
getycznych.  NFOŚiGW w latach 2011-2017 przezna-
czy około 500 mln zł na rozwój Smart Grid. Środki bę-
dzie można pozyskać w drodze konkursu, w konkret-
nych obszarach wydzielonych przez Fundusz.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje również fakt, iż zo-
stała już opracowana koncepcja budowy inteligentnych 
sieci w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro Park 
Mielec. Będzie to pierwszy obszar w Polsce posiadają-
cy inteligentne sieci energetyczne.**

Źródło:
*    http://www.siemens.pl/home/siemens_newsletter_
nr_33_10.asp 
**  http://www.mostwanted.pl/Inteligentne_sieci

Źródło: Shigeru Tamura, 2011 - Smart Grid Solutions; Hitachi, Lid.
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Konkurs 
na opracowanie logo sieci

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://www.gdos.gov.pl), 
gdzie już wkrótce pojawi się konkurs na opracowanie i wizualizację logo krajowej sieci organów środowiskowych  
i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, niebędących prawnikami GDOŚ bądź ich rodziną. Dla laureata 
konkursu przewidziana została atrakcyjna nagroda finansowa.

Jeśli mają Państwo:

- opisy ciekawych projektów i działań współfinansowanych z funduszy UE,
- materiały dotyczace interpretacji przepisów unijnych i krajowych związanych z ochroną środowiska,
- wyniki prac, a także ciekawe osiągnięcia danej grupy roboczej,
- informacje o wszelkie wydarzeniach, wyjazdach, seminariach (jeśli takowe będą organizowane), w których 
brali Państwo udział w ramach prac danej grupy,
- ciekawe rozwiązania, najlepsze praktyki, metodologie z zakresu funkcjonowania danej GR,

którymi chcieliby się Państwo podzielić z uczestnikami Sieci zachęcamy do przesyłania ich do Sekretariatu Sieci  
(sekretariat_sieci@gdos.gov.pl). 

Kolejny numer Netlettera juz we wrześniu....


