MOŻLIWOŚCI I WARUNKI INWESTYCYJNE
NA OBSZARACH NATURA 2000 W REGIONIE
DZIAŁANIA PARTNERSTWA NATUROWEGO
POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH
Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych jest inicjatywą
koncentrującą się na działaniach zmierzających do stworzenia trwałej, międzysektorowej platformy współpracy wspierającej zrównoważony rozwój obszarów Natura
2000, służącej rozwijaniu komunikacji, wymianie doświadczeń, a także informacji
i edukacji w zakresie ochrony środowiska i prowadzenia działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo. Misją Partnerstwa jest pobudzanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i miejscowości leżących na Pogórzu Przemyskim
w Górach Słonnych w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.
Liderem Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych jest
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Zapraszamy Przedsiębiorców z obszaru Partnerstwa do współpracy!

AD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

DANE KONTAKTOWE:
LIDER PARTNERSTWA NATUROWEGO:
FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE
Leszczawa Dolna 16, 37-740 Bircza
tel. +48 881 060 387, +48 881 035 585;
e-mail: biuro@dziedzictwoprzyrodnicze.pl
www.dziedzictwoprzyrodnicze.pl,
www.exploreprzemyskie.com

Opracowanie broszury: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Projekt graficzny: Katarzyna Dippel
Druk: Drukarnia FOCUS GRAF www.drukarniaprzemysl.pl
Zdjęcia: Agnieszka Burghardt (AB), Andrzej Dańko (AD), Grzegorz Leśniewski (GL), Michał Majewski (MM),
Radosław Michalski (RM), Agnieszka Rokitowska (AR), Joanna Skrzyszowska (JS), Iwona Solito (IS),
Archiwum FDP (AFDP).
© Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Wydanie I, Leszczawa Dolna 2015
Egzemplarz bezpłatny

GL

1. NATURA 2000 W POLSCE, NA PODKARPACIU, NA OBSZARZE PARTNERSTWA
NATUROWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH
Środowisko przyrodnicze Europy ulega ciągłym
zmianom. Ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego - postępu technologicznego, urbanizacji oraz
intensyfikacji przemysłu i rolnictwa - jest między innymi spadek różnorodności biologicznej oraz fragmentacja ekosystemów, co ma negatywne skutki
dla społeczeństwa. W obliczu takich zagrożeń dostrzeżono konieczność wzmocnienia ochrony prawnej zasobów środowiskowych. Rozwój idei ochrony
przyrody postępował w poszczególnych krajach
w zróżnicowanym tempie. Proces integracji europejskiej ułatwił podjęcie i koordynację działań na rzecz
spójnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego w skali
niemal całego kontynentu.
Polska, podpisując 16 kwietnia 2003 r. Traktat
Ateński, stanowiący podstawę prawną przystąpienia kraju do UE, zobowiązała się do wyznaczenia na
swoim terytorium sieci Natura 2000. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura
2000 zostały wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627,

z późn. zm.), czyniąc Naturę 2000 najnowszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce.
Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie
1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Co ciekawe, obszary ptasie i siedliskowe mogę się całkowicie bądź częściowo pokrywać
ze sobą, mogą się też pokrywać z innymi formami
ochrony przyrody, np. z parkami krajobrazowymi
i narodowymi czy z rezerwatami.
Łącznie obszarów Natura 2000 w województwie
Podkarpackim jest 62, zaś ich powierzchnia to w sumie 740 744,1 ha. Należy jednak zwrócić uwagę, że
część obszarów ptasich i siedliskowych pokrywa się.
Ogólna powierzchnia obszarów, uwzględniając ich
nakładanie się, wynosi 570 860,0 ha, tj. około 32%
powierzchni województwa.
Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków ro-
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ślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące
dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.
Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie
i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki
i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają
służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności
biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów
działalności Unii Europejskiej. Dodatkowo państwa
członkowskie zobowiązane są do podejmowania
w razie potrzeby starań w celu zachowania ekologicznej spójności sieci Natura 2000, w celu utrzymania migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej gatunków.
Obszarem działania Parterstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych są miasta i gminy
znajdujące się na terenie obszarów Natura 2000

Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz Góry Słonne PLB180003: Roźwienica, Rokietnica, Żurawica,
Dubiecko, Dynów – miasto, Dynów – gmina wiejska, Przemyśl – miasto, Przemyśl – gmina Wiejska,
Krzywcza, Krasiczyn, Bircza, Fredropol, Sanok, Tyrawa Wołoska, Olszanica, Sanok – miasto, Sanok – gmina wiejska, Ustrzyki Dolne – miasto, Ustrzyki Dolne
– gmina wiejska, Lesko.
Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001
znajduje się na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich – Pogórza Przemyskiego, Dynowskiego, i Płaskowyżu Chyrowskiego. Krajobraz naturalny posiada rusztowy układ grzbietów górskich, poprzecinanych dolinami Sanu i Wiaru. Pod względem
przyrodniczym jest to najlepiej zachowany obszar
pogórzy w Polsce. Ponad 64% powierzchni zajmują
lasy z licznymi fragmentami reliktowej puszczy karpackiej. Najliczniej występuje tu buk, jodła, jawor
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i wiąz górski. W dolinie Wiaru występują płaty muraw kserotermicznych. Obszar stanowi ważną ostoję fauny puszczańskiej z dużymi drapieżnikami: wilkiem, rysiem, niedźwiedziem oraz licznymi ssakami
roślinożernymi, a także miejsce lęgowe dla ponad
30 gatunków rzadkich gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej m.in. bociana czarnego, orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła białogrzbietego, trójpalczastego
i zielonosiwego, zimorodka, muchołówki małej
i białoszyjej. Szczególnie cenne są gatunki związane
ze starymi drzewostanami jodłowo – bukowymi
o cechach lasu pierwotnego, dla których jest to
najważniejsze bądź jedno z kluczowych miejsc występowania w Unii Europejskiej – owady m.in.: zagłębek bruzdkowany, ponurek Schneidera, mech –
bezlist okrywowy.

tów przyrody, chroniących cenne gatunki zwierząt
i roślin. Dla kilkunastu rzadkich gatunków ptaków
jest to jedna z głównych ostoi lęgowych w Polsce.
Do gatunków tych należy skrajnie nieliczny w kraju
orzeł przedni – 7 par lęgowych, co stanowi ok. 20%
ogólnokrajowej populacji lęgowej. W okresie przelotów na terenie Gór Słonnych zatrzymują się duże
zgrupowania żurawia: 2000–3000 osobników. Występują tu także rzadkie reliktowe gatunki wskaźnikowe dla lasów pierwotnych, zagrożone wyginięciem w skali Unii Europejskiej: chrząszcze – ponurek Schneidera i zagłębek bruzdkowany, zgniotek
cynobrowy (zdj), mech – widłoząb zielony.

Obszar Natura 2000 Góry Słonne położony jest niemal w całości na terenie Parku Krajobrazowego Gór
Słonnych. Ich nazwa pochodzi od występujących tu
naturalnych źródeł słonej wody. Teren pokryty w ok.
70% lasami bukowymi i bukowo-jodłowymi oraz
grądami, charakteryzuje się ciekawą budową geomorfologiczną i wyjątkowymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi – wyznaczono tu 9 rezerwa-
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Poza aspektami przyrodniczymi obszary Natura
2000 Pogórze Przemyskie i Góry Słonne obfitują
w liczne zabytki świadczące o bogatym dziedzictwie kulturowym regionu i oddające unikatowy
charakter tego miejsca. Podążając szlakami turystycznymi natkniemy się na malownicze zamki
i pałace, tajemnicze twierdze, drewniane cerkwie,
kościoły, przydrożne kapliczki i stare cmentarze.
Do najcenniejszych należą: Zespół Zamkowo-Pałacowy w Krasiczynie (zdj), Zespół Klasztorny
Franciszkanów Kalwarii Pacławskiej, który jest
miejscem pątniczym kultu Maryjnego oraz Zespół
Kaplic Dróżkowych a także najstarsza i jedyna w
kraju cerkiew typu obronnego z XV/XVI wieku w
Posadzie Rybotyckiej. Warto również odwiedzić
forty Twierdzy Przemyśl – trzeciej co do wielkości w Europie. Wiele leżących tu miejscowości
charakteryzuje ciekawy układ przestrzenny z zabytkami architektury ludowej o konstrukcji zrębowej i przysłupowej. Region bogaty jest również
w pamiątki związane z jego burzliwą historią:

przydrożne krzyże, zdziczałe sady i wyludnione
wsie ukryte wśród leśnych ostępów.
Do przyrodniczych ciekawostek, należy fakt że w obszarze Partnerstwa Naturowego znajduje się łącznie
aż ¼ polskiej populacji orła przedniego. Występuje tu też najdalej na północ wysunięte stanowisko
niedźwiedzia brunatnego w Polsce (zdj).
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2. PARTNERSTWO NATUROWE POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH
– IDEA, CELE, PREFEROWANE DZIAŁALNOŚCI
Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jesienią 2012 roku zrealizowana została idea by
w każdym z województw w Polsce, pilotażowo zawiązać tzw. Partnerstwa Naturowe, zrzeszające lokalnych
przedsiębiorców, rolników, instytucje otoczenia biznesu, lokalne samorządy, organizacje pozarządowe,
uczelnie, by podejmowali wspólne działania na rzecz
lokalnego rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem
faktu działania w granicach obszarów Natura 2000,
by wykorzystać markę Natura 2000 dla promocji
swoich produktów i usług. Na terenie województwa
Podkarpackiego powstało Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych, którego liderem
została Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.
Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór
Słonnych ma profil turystyczno – rolniczy. Wynika
to z lokalnych uwarunkowań. Większość lokalnych
przedsiębiorców to rolnicy, przy wielu gospodarstwach zachowały się dawne odmiany drzew owocowych, wprowadzane na tym terenie jeszcze w XIX

wieku. Wyjątkowa w skali Europejskiej przyroda,
wysoka lesistość, górski krajobraz, liczne ślady wielokulturowości tych ziem, stwarzają dogodne warunki dla rozwoju ekoturystyki. Rozwój turystyki podawany jest w strategiach rozwoju gmin z obszaru
Partnerstwa jako jeden z głównych kierunków rozwoju gospodarczego. Jest tu też największa w Polsce
koncentracja ponad 100 letnich jodeł – co stwarza
najlepsze w naszym kraju warunki do produkcji miodu ze spadzi jodłowej.
PARTNERSTWO NATUROWE ZAJMUJE SIĘ ROZWOJEM
NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW LOKALNEJ GOSPODARKI:
n Agroturystyka oraz usługi towarzyszące
n Ekoturystyka i specjalistyczna obsługa turystyki
przyrodniczej
n Rolnictwo ekologiczne
n Pszczelarstwo
n Zbieractwo i przetwórstwo dziko rosnących płodów leśnych i łąkowych
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- wykorzystywanie różnych kanałów przepływu
informacji: Internet, radio, prasa
- utworzenie mobilnego punktu informacji PN

n Hodowla tradycyjnych ras zwierząt
n Sadownictwo specjalizujące się w uprawie tradycyjnych odmian drzew owocowych
n Przetwórstwo ekologicznych produktów rolnych

CZŁONKOWIE PARTNERSTWA NATUROWEGO
POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH:

ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERSTWA NATUROWEGO:
n wsparcie przedsiębiorców oraz właścicieli gospodarstw rolnych i agroturystycznych w zakresie
marketingu i promocji
n wdrażanie ekologicznego rolnictwa, przetwórstwa i pszczelarstwa
n upowszechnianie ekoturystyki i wspieranie usług
okołoturystycznych
n prowadzenie edukacji ekologicznej wśród lokalnej społeczności
n promocja obszarów Natura 2000 wśród turystów
poprzez:
- udział w imprezach związanych z turystyką, lokalnym rękodziełem, ekologią, zdrową żywnością, rolnictwem
- kolportaż materiałów informacyjnych dot. profilu, celów i działalności Partnerstwa Naturowego
oraz możliwościach zrównoważonego rozwoju
na obszarach cennych przyrodniczo

Partnerstwo Naturowe obecnie posiada ponad 20
Członków z obszaru wsparcia. Należą do nich m.in.:
n przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, rolnych i pasiecznych, rękodzielnicy
– zainteresowani społeczną odpowiedzialnością
biznesu
n jednostki samorządu terytorialnego, które widzą
potencjał i możliwości rozwoju Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe regionu
n instytucje naukowe prowadzące m.in. badania
przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i historyczno-kulturowe na ww. obszarach Natura 2000
n lokalne organizacje pozarządowe aktywnie
wspierające zrównoważony rozwój terenów cennych przyrodniczo
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3. PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI LIDERA ORAZ CZŁONKÓW PARTNERSTWA NATUROWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze jako Lider Partnerstwa Naturowego stara się realizować wspólnie
wyznaczone cele długo jak i krótkoterminowe pozyskując niezbędne fundusze m.in. ze środków zewnętrznych – UE i z budżetu państwa na projekty,
których tematyka jest ściśle powiązana z profilem
działalności Partnerstwa.
Prowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów, świadczenie usług doradczych, kształcenie
ekokadry dla turystyki, pozyskiwanie funduszy m.in.
z programów rolnośrodowiskowych i UE oraz środków krajowych dla działań wspierających rozwój
proekologicznej działalności gospodarczej oraz
tworzenie nowych miejsc pracy
Szkolenie w zakresie aplikowania o środki europejskie wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości
i przetwórstwa rolnego, które zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Birczy. Efektem szkoleń było złożenie wniosków i otrzymanie dofinansowania przez członków PN na 3 projekty:
n „Powrót do korzeni - propagowanie tradycyjnego
sadownictwa i warzywnictwa na terenach cen-

nych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego”, którego głównym celem było propagowanie tradycji
sadownictwa i ogrodnictwa na obszarze Pogórza
Przemyskiego poprzez promocję produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych związanych
z uprawą starych odmian drzew oraz roślin warzywnych. Projekt zrealizowany przez Fundację
Dziedzictwo Przyrodnicze m.in. dla członków
Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego
i Gór Słonnych;
n „Remont pomieszczenia, zakup urządzeń do
produkcji ekologicznych soków tłoczonych oraz
środka transportu dla dostaw surowca i zbytu
produktów” pozwalającego na rozszerzenie przez
Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze działalności
gospodarczej w zakresie produkcji ekologicznych
soków i ich sprzedaży a także możliwość sprzedaży po korzystnej cenie jabłek przez właścicieli
starych sadów obszaru Partnerstwa Naturowego
Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych;
n „Remont stodoły w gospodarstwie rolnym
w Leszczawie Dolnej i budowa w niej pieca tradycyjnego z piecem chlebowym oraz suszarni
grzybów i owoców wraz z zapleczem” - inwestycja

AR
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Wspólna promocja unikatowego dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego oraz przyjaznych środowisku form
turystyki na targach krajowych i międzynarodowych, certyfikacja usług i produktów regionalnych, kolportaż
materiałów informacyjno-promocyjnych, wykorzystywanie różnych kanałów przepływu informacji, organizacja
lokalnych imprez kulturalnych.
ta pozwoliła właścicielce agroturystyki „Organistówka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w zakresie suszenia a potem sprzedaży grzybów,
owoców runa leśnego i owoców ekologicznych,
a także na wypiek tradycyjny chleba i proziaków.
Partnerstwo Naturowe wielokrotnie brało udział
w imprezach promujących szeroką ofertę swoich
członków oraz dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe obszarów Natura 2000 Pogórze Przemyskie
i Góry Słonne, a także lokalną sztukę i rękodzieło.
Do najciekawszych imprez zaliczyć można:
n Transgraniczne Forum Ekoturystyki, zorganizowane w ramach projektu „Ekoturystyka – szansa czy
konieczność ?” przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy z partnerem Projektu Agencja Rozwoju Regionalnego w Svidniku
oraz partnerem krajowym Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska. Forum odbyło się 07-08
września 2013 r. w Rzeszowie.
n III Edycja Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy. Ta Międzynarodowa Impreza targowa, której
przewodnie hasło brzmiało: „Karpaty – pomiędzy

mistyką a inteligentnym rozwojem”, odbyła się
w dniach 13-14 września 2014r. w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, a jej organizatorami byli: Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki Polska oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia. Celem imprezy była prezentacja krajów
i regionów karpackich oraz alpejskich: promocja ich
walorów przyrodniczo – kulturowych, atrakcji turystycznych i potencjału społeczno-gospodarczego.
n Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD, które odbyły się w dn. 3-5 października
2014r. Imprezę odwiedziło ponad 12 tys. gości.
Wśród ponad 300 producentów z kraju i zagranicy m.in. z Litwy, Węgier, Włoch, Republiki Czeskiej,
Niemiec oraz Japonii, byli również członkowie
Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego
i Gór Słonnych. Partnerstwo promowało zdrową, naturalną i regionalną żywność: ekologiczne
miody, soki i przetwory, susze owocowe i grzybowe, nietuzinkowe piwa z Browaru Ursa Maior
oraz tradycyjne potrawy z Pogórza. Ponad 50%
odwiedzających stanowili przedstawiciele kadry
menedżerskiej, rolnicy, producenci, przetwórcy,
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Upowszechnianie ekoturystyki w powiazaniu z pokrewnymi formami gospodarowania takimi jak: rzemiosło
użytkowe i artystyczne, agroturystyka oraz usługi towarzyszące (obsługa ruchu turystycznego przyjaznego środowisku, ekoinformacja turystyczna, organizacja zintegrowanego transportu)
właściciele sklepów oraz dystrybutorzy żywności.
Targom towarzyszyło szereg spotkań i konferencji
branżowych przeznaczonych dla producentów artykułów ekologicznych oraz właścicieli i pracowników sklepów: Akademia Biokuriera oraz seminaria w ramach Forum BIObiznes, a także Forum
EKObranży, poświęcone zagadnieniom handlu
i sprzedaży w biznesie ekożywności.
n EcoFamily – Ekologia dla Rodziny. Targi kieleckie odbyły się w dniach od 15 do 16 listopada 2014r. Na
powierzchni ok. 1000 m2 swoją ofertę prezentowało 140 firm z Polski i Niemiec. Partnerstwo, oprócz
stoiska z rękodziełem, zdrową żywnością i materiałami informacyjno –promocyjnymi, prezentowało
ciekawe warsztaty: z powroźnictwa – prowadzone
przez Tomira Haydera, wikliniarskie – realizowane
pod okiem Jacka Wydrzyńskiego oraz ceramiczne
– skierowane m.in. dla najmłodszych, którymi zaopiekowała się Katarzyna Grabka z Pracowni Ceramiki Artystycznej „Zapiecek”. Imprezie towarzyszyła konferencja „Rolnictwo ekologiczne – nowe
perspektywy” współorganizowana przez partnerów
targów: Ekogwarancja PTRE, Polskie Towarzystwo
Rolników Ekologicznych oraz Stowarzyszenie Polska Ekologia. Targi objęte zostały honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

n „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2015”, (2728 czerwca 2015 r.) które odbyły się na terenie
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Wydarzenie o bogatej, ponad 45-letniej tradycji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
rolników, hodowców, instytucji okołorolniczych i
przedsiębiorców. Rokrocznie bierze w nim udział
około 200 firm i podmiotów gospodarczych, a stoiska odwiedza ok. 15 tys. rolników i mieszkańców
obszarów wiejskich, a także sympatyków rolnictwa
i mieszkańców miast. Celem imprezy była promocja instytucji i firm działających w obszarze rolnictwa, ułatwienie kontaktów pomiędzy rolnikami,
producentami, handlowcami a konsumentami.
Dzięki uczestnictwu w imprezach targowych Partnerstwu udało się nie tylko zaprezentować szeroką
ofertę Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich oraz profil działalności ale była to również
doskonała okazja dla jego członków do wymiany
doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.
Lider PN otrzymał również dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn.: „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych oraz lokalnej
bazy noclegowej obszarów Pogórza Przemyskiego
i Gór Sanocko-Turczańskich za pomocą portalu
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i wzmocnienie konkurencyjności oraz atrakcyjności
oferty turystycznej poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczo-kulturowych. Założony
cel został osiągnięty dzięki:
n prezentacji dobrych praktyk, wymianie doświadczeń i umożliwienie bezpośrednich kontaktów
pomiędzy właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz rolnikami,
n przeprowadzeniu szkoleń z zakresu usług okołoturystycznych i produktów turystycznych, prowadzenia działalności agroturystycznej, możliwościach rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
służących podniesieniu wiedzy osób działających/planujących podjąć działalność w branży
turystycznej,
n wsparciu tradycyjnego rzemiosła i zawodów ginących przez organizację warsztatów z rękodzielnictwa i zapoznanie uczestników z tradycyjnymi
technikami wyrobu przedmiotów użytkowych,

AR

www.exploreprzemyskie.com”, realizowanego w formie wsparcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Projekt był realizowany w okresie od 01
lipca do 30 listopada 2013 r. Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej
i wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez
wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego oraz gospodarczego Pogórza Przemyskiego i Gór
Sanocko-Turczańskich.
W dniu 21 września 2013r. Fundacja Dziedzictwo
Przyrodnicze wraz z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Przemyska” zorganizowała objazd studyjny
w ramach projektu: „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rozwoju turystyki wiejskiej” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W projekcie wzięło udział 25 osób: właściciele gospodarstw rolnych i ekologicznych, agroturystyk, a
także osoby zainteresowane podjęciem działalności
usługowej w branży turystycznej z obszaru czterech
gmin: Przemyśl, Krasiczyn, Fredropol i Bircza.
Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej na obszarach cennych przyrodniczo

n promocji walorów przyrodniczo - kulturowych regionu poprzez wydruk materiałów informacyjno –
promocyjnych dla beneficjentów projektu wpływających na poszerzenie ich wiedzy nt. atrakcyjności
rekreacyjno – wypoczynkowej obszarów wsparcia.
„Utworzenie punktu informacji turystycznej promującego walory Pogórza Przemyskiego” to projekt
zrealizowany w 2014 roku, który skupiał się na wykorzystaniu walorów przyrodniczo-kulturowych Pogórza Przemyskiego dla zwiększenia liczby turystów
odwiedzających region. W projekcie założono m.in.
utworzenie punktu IT, zakup infokiosku i namiotu
promocyjnego oraz opracowanie i druk materiałów
informacyjnych w celu szerszej promocji regionu
jako destynacji turystycznej.
Kolejnym pomysłem na współpracę w zakresie rozwoju turystyki był transgraniczny projekt pn. „Eko-logiczni – Eko-turystyczni” – zielona turystyka szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza, który
został zrealizowany przez trzy podmioty: Lokalną
Organizację Turystyczną „Wrota Karpat Wschodnich”, która była Partnerem wiodącym oraz Fundację
Dziedzictwo Przyrodnicze i Ekotrend Slovakia – zväz
ekologického poľnohospodárstva. Przedsięwzięcie,
realizowane w terminie 09.02.2015r. – 31.05.2015 r.
objęło swoim zasięgiem w woj. podkarpackim powiaty: przemyski, bieszczadzki, leski i sanocki (czyli
obszar Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemy-
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skiego i Gór Słonnych) a w Kraju Preszowskim powiaty: Levoča, Poprad, Stará Lubovňa, Kežmarok i Sabinov. W projekcie wzięło udział 40 beneficjentów:
właściciele gospodarstw rolnych i ekologicznych,
agroturystyk, a także osoby chcące takowe założyć.
Głównym zadaniem projektu było podniesienie
atrakcyjności turystycznej regionów poprzez propagowanie rozwoju ekoturystyki na obszarach
wiejskich, a także wywarcie korzystnego wpływu
na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców
polsko – słowackiego pogranicza dzięki zwiększeniu
aktywności gospodarczej lokalnych społeczności.
W tym celu podjęto następujące działania:
n zorganizowano szkolenia po stronie polskiej i słowackiej, które dotyczyły m.in. aspektów prawnych
i podatkowych ważnych przy zakładaniu i prowadzeniu działalności agroturystycznej oraz gospodarstw ekologicznych, usług okołoturystycznych,
możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych, zasad pisania biznesplanów;
n przeprowadzono indywidualne doradztwo, w trakcie którego beneficjenci ocenili możliwości rozwojowe posiadanych gospodarstw i wybrali najwłaściwsze pod względem ekonomicznym kierunki
rozwoju działalności turystycznej i ekologicznej.

Podczas cyklu spotkań, zostały opracowane dla nich
indywidualne biznesplany;
n wspólnie wzięto udział w Międzynarodowych
Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach (10-12.04.2015r.) w celu dotarcia z promocją produktów turystycznych oraz
walorów przyrodniczo-kulturowych regionów
do większej liczby odbiorców. Targi były okazją
do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów
z podmiotami branży turystycznej. Odwiedzający
stoisko byli również informowani o celach realizowanego projektu oraz o źródłach jego wsparcia;
n przeprowadzono dwa warsztaty wyjazdowe dla
uczestników projektu, które miały charakter informacyjny, poznawczy i integracyjny. Ich celem
było poznanie walorów przyrodniczo – kulturowych obu regionów, tradycyjnego jadła i rzemiosła, prezentacji modelowych gospodarstw
agroturystycznych i ekologicznych, wymianie
doświadczeń, przekazania dobrych praktyk. Warsztaty zawierały również część teoretyczną dotyczącą m.in. sposobów aranżacji i stylizacji ogrodów wiejskich i roli architektury w kreowaniu
marki regionu, a także z dziedziny marketingu
i promocji w eko/turystyce, tworzenia oferty turystycznej, obsługi turystów;
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Wdrażanie ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa oraz uprawy tradycyjnych roślin i rodzimych gatunków
drzew owocowych, a także hodowla starych ras zwierząt i sprzedaż zdrowej żywności
n utworzono wspólną bazę danych ofert turystycznych, wydano informator oraz opracowano podstronę internetową prezentującą atrakcje turystyczne oraz oferty turystyczne polsko-słowackiego pogranicza;
n zorganizowano 2-dniową konferencję podsumowującą projekt, która odbyła się w dniach 2627.05.015r. Podczas spotkania zostały przedstawione rezultaty projektu, efektywność podjętych
działań oraz ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Partnerzy projektu podpisali deklarację dalszej współpracy wspierającej
rozwój turystyki zrównoważonej na terenach
działania – czyli po polskiej stronie w obszarze
Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego
i Gór Słonnych.
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powrót do
korzeni – propagowanie tradycyjnego sadownictwa
i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo
Pogórza Przemyskiego”, w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Eko-
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Aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania
i wdrażania proekologicznych inicjatyw, prowadzenie
edukacji ekologicznej w formie warsztatów, prelekcji,
„zielonych szkół”
logicznego – NGO, JST w zakresie projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”. Okres realizacji
projektu: 01.10.2013r. – 30.04.2014r. W projekcie
przewidziano organizację cyklu 4 warsztatów, które były skierowane do 15 osób/podmiotów z gmin
Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza,
Dynów - głównie właścicieli starych, tradycyjnych
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sadów i ogródków przydomowych, właścicieli agroturystyk, gastronomii, przedstawicieli kół gospodyń
wiejskich, lokalnych NGO. Celem warsztatów było
zapoznanie beneficjentów z lokalnymi odmianami
drzew i warzyw, zakładaniem tradycyjnych sadów
i ogródków przydomowych, ich pielęgnacją oraz
z zasadami certyfikacji produktów, kosztami i płynącymi korzyściami. W ramach projektu opracowano
również publikację stanowiącą kompendium wiedzy
dotyczącej tradycji sadowniczych i warzywniczych,
lokalnych odmian i produktów, dotąd nie zebranej
na tym obszarze, obrazującej bogactwo i różnorodność tego regionu, jego historię i kulturę.
W ramach działań kontrolnych z Priorytetu: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako
ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności
społeczno – gospodarczej kraju dofinansowanych
z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
jako partner Fundacji Dzika Polska zrealizowała w
terminie 01.10.2013r. – 30.09.2014r. projekt pn.:
„STRAŻNICY PUSZCZY KARPACKIEJ”. Głównym celem projektu był wzrost zaangażowania społe-

czeństwa oraz NGO w społeczną kontrolę instytucji
publicznych szczebla lokalnego odpowiedzialnych
za stan i ochronę przyrody.
Teren działań projektu obejmował jeden z najcenniejszych lasów w Europie – Puszczę Karpacką m.in.
Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych. Zadaniem
projektu było stworzenie narzędzi strażniczych takich jak portal z aktualną informacją dotyczącą planowanych działań gospodarczych, „Zielony Telefon” pod którym lokalna społeczność może uzyskać
pomoc prawną w sytuacjach gdy jest świadkiem
niszczenia przyrody, specjalistyczne szkolenia dla
wykorzystania potencjału społecznego mieszkańców do prowadzenia działań kontrolnych administracji publicznej szczebla lokalnego. Założone w
projekcie działania kontrolne służą sprawdzaniu
i ocenie czy odpowiednie jednostki właściwie wykonują swoje zadania, wykrywaniu nieprawidłowości i zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom. Jest
to niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju
regionu oraz rozwoju turystyki by nieprzemyślane
inwestycje w obszarach Natura 2000 nie zniszczyły podstaw dla rozwoju turystyki – czyli unikalnej
przyrody i krajobrazu.
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4. MOŻLIWOŚCI, WARUNKI I POTENCJAŁ DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
W OPARCIU O UNIKALNE WALORY OBSZARÓW NATURA 2000 POGÓRZE
PRZEMYSKIE I GÓRY SŁONNE
TURYSTYKA
Gospodarstwa agroturystyczne, w przeciwieństwie
do firm oferujących turystykę masową, nie wywierają negatywnego wpływu na przyrodę poprzez urbanizowanie terenu, asfaltowanie dróg czy duży przepływ ludności.
W interesie samych przedsiębiorców leży utrzymywanie czystości powietrza, wód i ograniczanie hałasu,
które to czynniki przyciągają turystów, szczególnie
z dużych miast. Rośnie też liczba turystów zainteresowanych poznawaniem dzikiej przyrody. Atrakcją
będzie dla nich możliwość obserwacji rzadkich gatunków ptaków, np. orła przedniego, orlika krzykliwego
czy bociana czarnego jak też obserwacje tropów zwierząt – np. wilka czy niedźwiedzia, jak również unikalne
krajobrazy puszczańskie. Obszar Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych to tereny
idealne dla turystyki przyrodniczej, z kilku powodów:
n liczne fragmenty starodrzewów o cechach lasu
naturalnego zamieszkałe przez gatunki zagrożone
wyginięciem w Unii Europejskiej

n unikalne puszczańskie krajobrazy z licznymi drzewami o ponadprzeciętnej wielkości np. buki i jodły o obwodzie około 5m.
n widoki z terenów otwartych na szerokie doliny,
ślady dawnej obecności ludzkiej w postaci dziczejących sadów owocowych, widoki na Bieszczady
polskie i ukraińskie
n wiele rzadkich gatunków ptaków: np. orzeł przedni, który nie występuje już w Polsce poza Karpatami zaś na terenie naszego Partnerstwa Naturowego jest ¼ polskiej populacji tego gatunku.
Obszar Parterstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych to tereny idealne dla turystyki
przyrodniczej w tym dla birdwatchingu.
ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO
Duże rozdrobnienie gospodarstw, pofałdowanie terenu – to znaczne ograniczenie dla wielkoobszarowej intensywnej produkcji rolnej. Ale są możliwości
dla wymagającej większych nakładów pracy pro-
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dukcji warzyw i owoców – w oparciu o sprawdzone
w lokalnych warunkach odmiany, oraz produkcji rolnej z certyfikatem rolnictwa ekologicznego. W obszarze Partnerstwa zachowało się ponad 100 dawnych odmian jabłoni, z czego wiele z nich była wprowadzana w tej części Galicji jeszcze w XIX wieku.
Znaczna część terenów otwartych to trwałe użytki
zielone – istnieje więc możliwość hodowli zwierząt
dawnych ras, z możliwością skorzystania ze wsparcia
do takiej hodowli np. ze środków ARiMR.
Istnieje też wiele mechanizmów dotacyjnych wspierających powstawanie przetwórni, suszarni czy tłoczni dla produkcji rolniczej.

AR

PSZCZELARSTWO
Znaczna część lasów w obszarze Partnerstwa Naturowego to starodrzewy jodłowe – jest tu największa
koncentracja starych jodeł w Polsce – co stwarza najlepsze w naszym kraju warunki do produkcji miodu
ze spadzi jodłowej. Już obecnie istnieje ponad sto
pasiek leśnych w obszarze Partnerstwa.

AB

W związku z małą gęstością zaludnienia, dużymi obszarami niezamieszkałymi, istnieją perspektywy dla
pszczelarstwa ekologicznego: rolnictwo jest w większości ekstensywne, większość terenów otwartych to
użytki zielone, istnieje wiele miejsc gdzie odległość

- 15 -

Przykładowe możliwość dofinansowania na terenie Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego
i Gór Słonnych (dedykowane dla obszarów Natura
2000):
n ARiMR: oprócz możliwości dofinansowania
w postaci dopłat bezpośrednich czy wsparcia dla
powstawania nowych miejsc pracy na terenach
wiejskich, tylko w obszarach Natura 2000 istnieje dodatkowa możliwość realizacji programu rolnośrodowiskowego w zakresie pakietów wspomagających ochronę ptaków (czyli dodatkowe
642zł/ha w przypadku derkacza oraz 890zł/ha w
przypadku czajki) - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
z dnia 18 marca 2015 r.

AR

od gospodarstw stosujących chemiczne środki ochrony roślin jest większa niż 3km, co jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu dla pasiek ekologicznych.
Marka Natura 2000 to potencjalnie magnes dla turystów, możliwość produkcji oryginalnego rękodzieła w oparciu o walory przyrodnicze obszaru, pomoc
w zbycie produktów rolnych i miodu.

n Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przykładowo w 2015 roku: Ochrona in-situ i ex-situ
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach
Natura 2000) ; Sporządzanie inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych w granicach obszarów NATURA 2000 (w uzgodnieniu z GDOŚ)
- Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/676/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10
marca 2015 r.

CZY OBSZAR NATURA 2000 OGRANICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI?
Ustanowienie obszaru Natura 2000 nie ogranicza działalności lokalnej społeczności, nie blokuje
możliwości inwestycji budowlanych czy infrastrukturalnych oraz prowadzenia zwykłej działalności
społeczno-gospodarczej. Dla obszarów Natura 2000 nie ustanawia się zakazów, tak jak dla innych
form ochrony przyrody, np. parków narodowych. Ochrona na obszarach Natura 2000 opiera się przede
wszystkim na ograniczaniu podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Realizacja inwestycji
na obszarze Natura 2000 nie musi różnić się od realizacji inwestycji poza takim obszarem. Lokalizacja
przedsięwzięcia na obszarze objętym tą formą ochrony przyrody czy poza nim nie oznacza, że planowana inwestycja będzie powodować znaczące negatywne skutki środowiskowe i wystąpią w związku
z tym jakiekolwiek ograniczenia inwestycyjne.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

