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Ramowa Dyrektywa Wodna i obszary Natura 2000
w dorzeczu Odry –

stan wdrażania i integracji dyrektyw unijnych w dziedzinie
ochrony przyrody i ochrony wód

Czwartek, 8 września 2005 r., Wrocław

GRÜNE LIGA oraz WWF Polska
zapraszają na seminarium

oraz

Możliwości finansowania działań wdrażających postanowienia
Ramowej Dyrektywy Wodnej

Szkolenie modelowe w ramach projektu
„Transfer doświadczeń saksońskich“

Piątek, 9 września 2005 r., Wrocław

Seminarium organizowane w ramach projektu
„Ponadgraniczna sieć NGO dla implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej“
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Dzień pierwszy: Ramowa Dyrektywa Wodna i obszary NATURA 2000 w dorzeczu Odry – stan wdrażania i
integracji dyrektyw unijnych w dziedzinie ochrony przyrody i ochrony wód

Pierwszy dzień seminarium poświęcony jest analizie stanu realizacji założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz sieci NATURA
2000 w dorzeczu Odry, a także stopnia integracji celów sieci NATURA 2000 i działań wynikających z implementacji RDW.
Przedyskutowane zostaną również zagrożenia dla osiągnięcia celów ochrony wód i ochrony przyrody wynikające z aktualnych planów
inwestycyjnych w dorzeczu Odry. Europejska Ramowa Dyrektywa Wodna zakłada osiągnięcie „dobrego stanu“ wód jako główny cel
gospodarowania zasobami wodnymi. Na obszarach chronionych sieci NATURA 2000 powinien być osiągnięty „dobry stan zachowania”.
Zintegrowanie obu celów jest uwarunkowane artykułem 4 (1c) RDW, który zakłada, że zachowanie obszarów służących ochronie
dobrego stanu wód oraz siedlisk i gatunków od wód zależnych stanowi również cel gospodarki wodnej. Gospodarka wodna musi
więc przyczyniać się do osiągnięcia założonych celów ochronnych. Podstawowym elementem przyszłego zagospodarowania i działań
w gospodarce wodnej na rzecz poprawy stanu chemicznego, ekologicznego i jakościowego wód jest analiza stanu wyjściowego
według RDW. Taką analizę stanu wyjściowego dla dorzecza Odry zakończono w marcu 2005 roku.

11:00 Rejestracja uczestników

11:30 Otwarcie
Leopold Zubek, Sekretariat Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry

Blok 1: Stan wdrażania prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony przyrody w dorzeczu Odry

12:00 Wyniki analizy stanu wyjściowego w dorzeczu Odry
Steffen Müller, Doradca ds. Współpracy Bliźniaczej, Ministerstwo Środowiska

12:30 Wdrażanie sieci NATURA 2000 w dorzeczu Odry
Dr Krzysztof Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu

13:00 Dyskusja

13:30 Przerwa obiadowa

Blok 2: Powiązania RDW i sieci NATURA 2000

14:30 Związek RDW i sieci NATURA 2000 – funkcjonowanie w Brandenburgii
Ralf Köhler, Landesumweltamt Brandenburg (Urząd ds. Środowiska Landu Brandenburgia)

15:00 Ekologiczne standardy RDW
1. Przywracanie drożności ekologicznej cieku na przykładzie Grimmelshausen, Thüringen

Stephan Gunkel, Projekt BUND „Lebendige Werra“ („Żyjąca Werra”)
2. Zachowanie walorów przyrodniczych doliny rzeki Widawy (dopływ Odry), szanse i zagrożenia w świetle

aktualnych planów zagospodarowania
Artur Adamski, ProNatura

15:30 Planowane i realizowane inwestycje w dorzeczu Odry i ich możliwy wpływ na realizację celów RDW i
sieci Natura 2000
Piotr Nieznański, WWF Polska

16:00 Przerwa na kawę

Blok 3: Udział społeczny

16:30 Udział społeczny przy wdrażaniu RDW: wymogi prawne oraz przykłady dobrych praktyk
Michael Bender, GRÜNE LIGA

17:00 Dyskusja na temat roli udziału społecznego przy wdrażaniu RDW w dorzeczu Odry – dotychczasowe
doświadczenia i perspektywy

17:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia



Dzień drugi: Możliwości finansowania działań wdrażających Ramową Dyrektywę Wodną

Po przeprowadzeniu analizy stanu wyjściowego dla obszarów poszczególnych dorzeczy administracja jest zobowiązana do
przygotowania planów ich zagospodarowania z uwzględnieniem konkretnych działań dla osiągnięcia oraz zachowania stanu
ekologicznego wynikającego z zapisów RDW. Działania te powinny być rozpoczęte w 2009 roku. Pokrywa się to z planowaniem
budżetu UE (będącym obecnie w fazie planowania na lata 2007-2013). Równocześnie kraje członkowskie planują wydatkowanie
środków z funduszy strukturalnych konstruując Programy Operacyjne. Dla zapewnienia możliwości finansowania RDW z funduszy
strukturalnych konieczne jest uwzględnienie priorytetów wynikających z RDW w oddzielnych dokumentach. Celem szkolenia
modelowego jest analiza dotychczasowych priorytetów przewidywanych do finansowania oraz wymogów w dziedzinie ochrony przyrody
przewidzianych do osiągnięcia. Wspólnie z użytkownikami i gospodarzami terenów powinno się na podstawie istniejących potrzeb
zidentyfikować możliwości i potrzeby finansowe dla przedsięwzięć związanych z realizacją celów RDW.

Blok 1: Finansowanie projektów z zakresu gospodarki wodnej w UE

09:00 Możliwości finansowania działań związanych z wdrażaniem RDW z funduszy UE po 2007 roku
Peter Torkler, WWF Niemcy

09:30 Dotychczasowe doświadczenia finansowania z funduszy UE przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Harald Geyer, Saksońskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rolnictwa

10:15 Przerwa na kawę

10:30 Priorytety polskiego Ministerstwa Środowiska w gospodarce wodnej – doświadczenia z wdrażania funduszy
unijnych i oczekiwania wobec następnej fazy programowania
Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska

11:15 Dyskusja

Blok 2: Działania na rzecz osiągnięcia celów środowiskowych w ramach RDW

11:30 Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZPORR
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

12:00 Wybór działań pod względem ich efektywności finansowej
Eduard Interwies, Ecologic

12:30 Przerwa na obiad

Dobra praktyka – przykłady projektów

13:30 Polsko-niemiecki projekt bliźniaczy„Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE“
Steffen Müller, Doradca Współpracy Bliźniaczej, Ministerstwo Środowiska)

14:00 Projekt „Pomoc techniczna w zakresie wdrażania RDW w Polsce –  Zlewnia pilotażowa Nysy Łużyckiej”
Barbara Mońka, RZGW Wrocław

14:30 Wsparcie ekologicznej ochrony przeciwpowodziowej w Saksonii
Harald Geyer, Saksońskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rolnictwa)

15:00 Podsumowanie i dyskusja końcowa

15:30 Zakończenie seminarium
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Szkolenie realizowane jest w ramach projektu finansowanego przez Niemiecką Fundację
Ochrony Środowiska i Saksońską Fundację Przyrody i Środowiska pod tytułem:
„Transfer doświadczeń saksońskich”.
Projekt realizowany jest przy współpracy z WWF, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju.




