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Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu warsztatowym p.n. „Przyroda łagodzi 
zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez wykorzystanie zielonej  
i niebieskiej infrastruktury”. Szkolenie odbędzie się w dniach od 11 do 13 kwietnia 2019 r.  
w Miliczu ( początek godz.9.30 czwartek, zakończenie godz.14.00 sobota). 

Szkolenie ma na celu: 

- podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne 
sektory w szczególności funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i gospodarkę wodną, 
zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali 
globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,  

-podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach planowania zielonej i niebieskiej infrastruktury 
oraz uwzględniania działań adaptacyjnych w ocenach oddziaływania na środowisko, planach 
ochrony i planowaniu przestrzennym, 

- wymiana wiedzy, dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami  
uczestniczących pomiotów. 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
Parków Krajobrazowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, uczelni i podmiotów badawczych, 
podmiotów rozwoju regionalnego, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób 
zainteresowanych tą tematyką. 

Szkolenie zaplanowano w Miliczu na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy i będzie 
połączone z wizytą studyjną w terenie. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy wszystkich 
zainteresowanych udziałem.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy muszą dojechać na miejsce szkolenia na własny koszt. 

Główna tematyka szkolenia: 

 Przebiegające i prognozowane zmiany klimatu na  poziomie globalnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym, wpływ zmian klimatu na różne sektory w szczególności gospodarkę 
wodną i środowisko przyrodnicze,  

 Wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną w tym na siedliska i gatunki, 

 Objazd terenowy Dolina Baryczy – wpływ zmian klimatu na gospodarowanie zasobami 
wody oraz  środowisko przyrodnicze, 

 Przegląd dokumentów źródłowych poziom krajowy, regionalny i lokalny dotyczących 
adaptacji do zmian klimatu w tym m.in: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu, 
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 Dobre praktyki dot. adaptacji do zmian klimatu poprzez tworzenie  zielonej infrastruktury  
 
i  wykorzystanie potencjału zadrzewień, 

 Uwzględnianie adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko,  
planach ochrony i planowaniu przestrzennym, 

 Włączenie społeczności w decyzje  i działania adaptacyjne związane ze zmianami klimatu,  

 Źródła finansowania zielonej infrastruktury w obecnym i przyszłym okresie programowania 
funduszy UE, środki krajowe i regionalne. 

 

Uczestnicy otrzymają  materiały edukacyjne oraz informacyjne  przygotowane w ramach projektu  
w tym poradnik, pakiet edukacyjny, plakat i broszury.  

Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres agnieszka.burghardt@zielonaakcja.pl  do dnia 4 kwietnia 
2019 r. tel.76 86 294 30. 

Pytania dotyczące szkolenia oraz projektu można kierować na krukowska@zielonaakcja.pl tel. 
600 276 829 lub agnieszka.burghardt@zielonaakcja.pl tel. 76 862 94 30 
 
Warsztat jest jednym ze szkoleń realizowanych w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na 
rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” 
dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚ i GW a realizowanego przez Fundację Ekologiczną 
„Zielona Akcja”. 
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