STAN FAKTYCZNY REFINANSOWANIA RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ/NATURA 2000
Kontekst:
Silna wola polityczna
Brak zrozumienia społecznego – wiele wątpliwości
Opór ze strony sektora przedsiębiorstw
Niechęć samorządów
Niewystarczające zasoby finansowe
Koszty utrzymania obszarów NATURA 2000
Ocena Komisji – ponad 6 mld EUR rocznie dla 25 państw
członkowskich
Dla Polski 0,5 mld od 2004 r.
Oceny priorytetowych ram działań (PAF)?
Finansowanie obecnie
W większości, o ile nie wyłącznie, ze środków publicznych i
NIEGENERUJĄCE DOCHODÓW!
Oceny zapotrzebowania na finansowanie:
PAF w oparciu o monitorowanie stanu i planowania
Wkład sektora przedsiębiorstw – jakiekolwiek oceny???

PARTNERSTWO NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ/NATURA 2000
Wola polityczna
Decyzje Konferencji Stron konwencji o różnorodności biologicznej:
o Decyzja nr 17 VIII Konferencji Stron w sprawie
zaangażowania sektora prywatnego (2006 r.)
o Decyzja nr 26 IX Konferencji Stron w sprawie promowania
zaangażowania przedsiębiorstw (2008 r.)
o Decyzja nr 21 X Konferencji Stron w sprawie zaangażowania
przedsiębiorstw (2010 r.)
Decyzja nr 2 X Konferencja Stron konwencji o różnorodności
biologicznej – Założenia strategiczne planu strategicznego na rzecz
różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 z uwzględnieniem
celów Aichi (Cel 4 Zamierzenie A)
Decyzja nr 3 X Konferencji Stron – Strategia mobilizacji zasobów
XI Konferencja Stron - projekt decyzji w sprawie przedsiębiorstw i
różnorodności biologicznej
Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do
2020 r.
Inicjatywa przewodnia UE na rzecz Europy efektywnie
korzystającej z zasobów – ustanowienie instrumentu finansowania
różnorodności biologicznej
Unijna inicjatywa na rzecz biznesu i różnorodności biologicznej
(2007 r.) oraz platforma B@B
Polityka UE wspierająca MŚP!!!!

Partnerstwo z kim?
Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
99,8% przedsiębiorstw w Polsce i w UE
Mikroprzedsiębiorstwa – 93% wszystkich MŚP
DUŻA LUKA pomiędzy polityką a praktyką
Brak dedykowanych instrumentów finansowych
Brak dedykowanej pomocy technicznej/doradztwa
Kilka przykładów pozytywnych przedsiębiorstw, jednak brak
dedykowanego i kompleksowego procesu wspierania rozwoju
przedsiębiorstw promujących różnorodność biologiczną na
obszarach o wysokiej wartości przyrodniczej
Przesłanie dla przedsiębiorstw
Jak brzmi to przesłanie?
NATURA 2000 oferuje TAK WIELE możliwości!!!! (jakich i ile –
należy spróbować je policzyć i wyszczególnić)
Dostępność dodatkowego finansowania!!!!!
Plany zadań ochronnych dla wszystkich obszarów NATURA 2000 –
czy to wystarczy, by przyciągnąć przedsiębiorstwa?
Główne dostępne źródła finansowania
Dedykowane i ograniczone fundusze – dostępne na potrzeby
działań w zakresie ochrony środowiska i ochrony różnorodności
biologicznej
Fundusze horyzontalne – dostępne na potrzeby wspierania
rozwoju MŚP w ogólności i przedsiębiorstw promujących
różnorodność biologiczną w szczególności

PYTANIA

1. Czy NATURA 2000 jest w stanie sama się finansować?
2. Jaki jest poziom komercjalizacji programu NATURA 2000?
3. Jaki jest poziom komercjalizacji aktywnych działań ochronnych
przewidzianych w planach zadań ochronnych?
4. Czy finansowanie zadań ochronnych jest inne niż zadań w 100%
finansowanych ze źródeł publicznych, w ramach PPP, po zadania w
100% finansowane ze źródeł prywatnych?
5. Co jest konieczne, by przyciągnąć i zaangażować przedsiębiorstwa
prywatne?
6. Jakie są główne bariery dla zaangażowania sektora prywatnego?
7. Czy NATURA 2000 potrzebuje planów możliwości biznesowych
dla swoich obszarów w celu zaangażowania sektora prywatnego i
platformy partnerstwa publiczno-prywatnego?
8. Czy plany zadań ochronnych można przełożyć i transponować na
plany możliwości biznesowych dla obszarów NATURA 2000?
9. W jaki sposób PAF mogą być wspierane przez plany możliwości
biznesowych, a te ostatnie stanowić przedłużenie PAF?
10. W jaki sposób zagwarantować, że nowa perspektywa finansowa
będzie wspierać rozwój MŚP na obszarach o wysokiej wartości
przyrodniczej oraz że problemy dotyczące różnorodności
biologicznej będą stanowić część tego wsparcia?

