ZAPROSZENIE

ZGŁOSZENIA

Współpraca regionalna jako podstawa zachowania bioróżnorodności

Zgłoszenia na konferencję możecie Państwo przesyłać wybierając jedną z poniższych możliwości:

KIEDY:
GDZIE:

online:

www.netsci.de/pl/registration/

28 listopada 2017 od godz. 18.30
29 listopada 2017 od godz. 9.30

e-mail:

info@netsci.de

faks:

(75) 75 38 357

Internationales Begegnungszentrum
St. Marienthal (IBZ)
St. Marienthal 10, 02899 Ostritz

poczta:

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Sabina Zaremba-Warnke
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra

W PROGRAMIE
Prezentacja przewodnika praktycznego w zakresie
zarządzania usługami ekosystemów i bioróżnorodnością w przedsiębiorstwach i sieciach regionalnych
Prezentacje firm i gospodarstw na temat zastosowania zarządzania w praktyce
Warsztaty praktyczne jako platforma dyskusyjna do
wymiany pomiędzy różnymi grupami interesów
Program kulturalny wieczorem w przededniu konferencji oraz kolacja z produktami regionalnymi

GRUPA DOCELOWA KONFERENCJI
Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw,
szczególnie z branży rolniczej, leśnej, przetwórstwa żywności oraz gastronomii, pszczelarstwa i turystyki
Przedstawiciele sieci regionalnych, inicjatyw sprzedażowych oraz placówek edukacji ekologicznej
Przedstawiciele urzędów, nauki, stowarzyszeń i
grup zainteresowań
Podmioty i osoby angażujące się w zachowanie
bioróżnorodności i ugruntowanie regionalnych łańcuchów tworzenia wartości dodanej

Prosimy o podanie, na którą część konferencji się Państwo
zgłaszacie:

✓
✓

Program wieczorny 28 listopada 2017 oraz/ lub
Konferencja specjalistyczna 29 listopada 2017.

Udział w konferencji oraz obiad 29.11 są bezpłatne.
Za udział w kolacji z menu regionalnym w dniu poprzedzającym konferencję przewidziana jest opłata w wysokości 20 €.
Zgłoszenia należy przesyłać do 17.11.2017. Po upływie tego
terminu udział w konferencji jest możliwy tylko w przypadku
wolnych miejsc.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani noclegiem, prosimy
o bezpośredni kontakt z recepcją IBZ- pod numerem +49 35
823 77 230 lub mailowo: info@ibz-marienthal.de.
Do dyspozycji uczestników jest obszerny parking - na lewo
od bramy klasztoru. Wszyscy Goście proszeni są o parkowanie w wyznaczonych miejscach i nie wjeżdżanie na wewnętrzny dziedziniec klasztoru.

Osoba do kontaktu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Sabina Zaremba-Warnke
Ul. Nowowiejska 3
tel.: (75) 75 38 252 (w piątki)
58-500 Jelenia Góra
fax: (75) 76 76 230
e-mail: s.zw@op.pl
http://zj.ae.jgora.pl
Zdjęcia: NETSCI GmbH

Zaproszenie na konferencję
Współpraca regionalna jako
podstawa zachowania
bioróżnorodności
28 – 29 listopada 2017

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

WIECZÓR, 28 LISTOPADA 2017

KONFERENCJA, 29 LISTOPADA 2017

KONFERENCJA, 29 LISTOPADA 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich partnerów projektu,
przedstawicieli przedsiębiorstw modelowych oraz pozostałych zainteresowanych na wspólną kolację z programem kulturalnym. Zgodnie z inicjatywą Slow Food „Jedz to, co
chcesz ocalić“ delektujcie się wielodaniowym, regionalnym
menu, z jednoczesną prezentacją producenta na temat pochodzenia produktu.

09.30

18.30

18.45

20.30

Powitanie
Bernd Dietmar Kammerschen, Dyrektor Saksońskiej Fundacji Przyroda i Środowisko - LaNU
Uroczyste menu regionalne
Przez kulinarny program wieczorny prowadzi
Państwa pan Jörg Daubner (Obermühle Görlitz, Slow Food), któremu towarzyszą producenci i stowarzyszenia

09.40

14.15

Prof. Dr. Dr. Matthias Kramer, NETSCI GmbH

Warsztaty służą pogłębieniu dyskusji nad treściami zaprezentowanymi przed południem. Uczestnicy konferencji podzieleni na grupy prowadzeni są w przez tzw. „Speakers Corners“. Przy każdym stanowisku dyskusyjnym mają możliwość
intensywnej rozmowy z przedstawicielami projektu i pozostałymi uczestnikami warsztatu na poniżej przestawione tematy:

Więcej niż powitanie – ochrona bioróżnorodności z punktu widzenia fundacji
środowiskowej
Dr. Volker Wachendörfer, Deutsche Bundesstiftung Natur und Umwelt

09.50

Bioróżnorodność jako podstawa życia
– rezultaty projektu i zalecenia
Anna Kunath, NETSCI GmbH

10.10

Zakończenie wieczoru

Konferencja końcowa w ramach projektu „Regionalne łańcuchy
tworzenia wartości dodanej w kontekście usług ekosystemów
i bioróżnorodności na przykładzie niemiecko - polsko - czeskiej
współpracy projektowej“

Powitanie uczestników

Ochrona bioróżnorodności i usług ekosystemów dzięki współpracy regionalnej
Dr. Christoph Schröter-Schlaack, HelmholtzZentrum für Umweltforschung Leipzig

10.30

Bioróżnorodność a przedsiębiorstwa
regionalne – przykłady praktyczne
Przedstawiciele przedsiębiorstw modelowych
relacjonują wykorzystanie wyników projektu w
praktyce - w branży rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności, pszczelarstwie i turystyce

13.00

Obiad w jadalni IBZ

14.00

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
w zakresie zaangażowania przedsiębiorstw w ochronę bioróżnorodności –
prezentacja strategii komunikacyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

Ellen Weiland, Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt

Warsztaty tematyczne

Wykorzystanie wyników projektu w praktyce przedsiębiorstwa
W jaki sposób przedsiębiorstwa, przy pomocy przewodnika
praktycznego, mogą zoptymalizować własne łańcuchy tworzenia wartości w zakresie ochrony usług ekosystemów i bioróżnorodności? Dyskusja na temat sposobu postępowania i
działań.

Współpraca sektora prywatnego w regionie i jej
wspieranie
Jaki potencjał ma współpraca w celu wspierania tworzenia
wartości dodanej w regionie i usług ekosystemów oraz w jaki
sposób można ją wspierać w ramach polityki regionalnej?
Dyskusja na temat możliwości i barier.

Komputerowe instrumenty zarządzania bioróżnorodnością
Prezentacja modelowego zestawu narzędzi do planowania i
kierowania działaniami w rolnictwie i przedsiębiorstwach
przetwórczych w celu zachowania bioróżnorodności.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna własnych
działań proekologicznych
Jakie instrumenty i materiały reklamowe można wykorzystać
do informowania o własnym wkładzie w ochronę środowiska?
Dyskusja nad zaprezentowaną strategią komunikacyjną i jej
narzędziami.

15.15

Przerwa kawowa

15:45

Podsumowanie warsztatów przez prowadzących

16.00

Przemówienie końcowe i zakończenie

