
 

 
 
 
 

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” 
otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej 
 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Odpowiedzi na pytania i uwagi Komisji Europejskiej zawarte w piśmie z dnia 25.09.2017, 

znak Ref. Ares (2017) 4665000-25/09/2017, dotyczącym PR4 dla Projektu 

 

• dot. sposobu uczczenia przez Projekt 25-lecia programu LIFE, Dyrektywy Siedliskowej oraz 

sieci Natura 2000 

Pracownicy Projektu włączyli się w świętowanie ww. rocznicy poprzez uczestnictwo 

w corocznym wydarzeniu organizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumanna 

z okazji Dnia Europy, tj. w Spotkaniach Europejskich. XXIII edycja tej imprezy miała miejsce 

w dniu 06.05.2017 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i zgodnie z zamysłami organiza-

torów skoncentrowała się na młodzieży oraz wyzwaniach, jakie stawia przed nią współczesny 

świat. Tematyka dotycząca 25-lecia Programu LIFE+ dobrze wpisała się w naczelne hasło przy-

świecające Spotkaniom Europejskim w 2017 r., gdyż w jej ramach warto akcentować potrzebę 

ochrony przyrody jako bezcennego kapitału, który powinien zostać zachowany na przyszłość dla 

młodych obecnie obywateli Polski i Europy oraz ich dzieci. 

W ramach powyższego wydarzenia zostało zorganizowane tzw. Miasteczko Schumanna, 

w którym swoje stoiska miało m.in. m.st. Warszawa, w tym realizatorzy Projektu (fot. 1) oraz 

Komisja Europejska (fot. 2). W ramach imprezy, zespół projektowy promował zarówno sam 

Projekt, jak również  idee stojące za siecią Natura 2000 i Programem LIFE. Stoisko zostało opa-

trzone m.in. logotypami: 25-lecia Programu LIFE+, Natura 2000, NFOŚiGW oraz logotypem 

Projektu. 

Osobom odwiedzającym stoisko Projektu oferowano do rozwiązania dotyczący Wisły warszaw-

skiej i jej przyrody quiz przyrodniczy z nagrodami, który cieszył się ogromną popularnością. 

Rozwiązywaniu quizu towarzyszyły konsultacje ze specjalistą ds. ekologii w Projekcie, który 

przekazywał cenne informacje oraz ciekawostki dotyczące nadwiślańskiej przyrody, oraz z po-

zostałymi pracownikami Projektu, którzy informowali gości stoiska na temat 25-lecia Programu 

LIFE, Dyrektywy Siedliskowej i sieci Natura 2000 oraz nakreślali ogólny zarys celów i działań 

Projektu. Ponadto intensywnie dystrybuowane były materiały promocyjno-edukacyjne wyprodu-

kowane w ramach Projektu, przede wszystkim jako nagrody za rozwiązanie quizu. Odwiedzają-

cym, wśród których dominowała młodzież oraz seniorzy, przekazywano m.in. ulotki, broszury 

na temat Projektu, broszury dla dzieci pt. „Z bobrem wzdłuż warszawskiej Wisły”, a osobom 

wyróżniającym się wiedzą i szczególnie zainteresowanym tematyką wiślano-przyrodniczą – mo-

nografie ptaków nadwiślańskich oraz przewodnik nadwiślański pt. „Oblicza Wisły” autorstwa 

Joanny Angiel i Dariusza Bukacińskiego. 

Wkład Projektu w obchody 25-lecia Programu LIFE, Dyrektywy Siedliskowej oraz sieci obsza-

rów chronionych Natura 2000 był dodatkowym działaniem z zakresu popularyzacji Projektu oraz 

stojących za nim idei, w tym ogólnie polityki UE w zakresie ochrony środowiska i przyrody. 

Powyższe wydarzenie zostało zarejestrowane na liście imprez wpisujących się w obchody 25-

lecia Programu LIFE, znajdującej się na stronie internetowej http://life-25.eu.  

 



 

2 
 

 

Fot. 1. Stoisko Projektu zorganizowane w ramach tzw. Miasteczka Schumanna na Krakowskim 

Przedmieściu w Warszawie w dniu 06.05.2017. Widoczne rozwiązujące quiz przyrodniczy oso-

by odwiedzające. 

 

 

Fot. 2. Stoisko Komisji Europejskiej zorganizowane w ramach tzw. Miasteczka Schumanna na 

Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w dniu 06.05.2017. 

 

Opracowała:  


