Debata wojewódzka „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży
problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 14.04.2014 r., w godzinach 10:00 – 14:30
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30 Spotkanie ma na celu
dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań
z zakresu małej retencji oraz uwzględnienie ich w politykach publicznych poziomu lokalnego
i wojewódzkiego w latach 2014-2020.
Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, instytucji zajmujących się
gospodarowaniem wodą, lokalnych organizacji i mieszkańców wsi.
Program debaty:
1.
prezentacje wprowadzające:

rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich,
przeciwdziałanie zmianom klimatu;

mała retencja w aspekcie programowania przyszłych funduszy UE na lata 2014-2020
(Ośrodek Doradztwa Rolniczego);

przykłady praktycznych przedsięwzięć z zakresu małej retencji i ochrony wód przed
zanieczyszczeniem w województwie świętokrzyskim;

realizacja Wojewódzkiego Programu Małej Retencji (Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych);

ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych jako istotny element poprawy potencjału
ekologicznego zbiorników wodnych (RZGW w Warszawie, ERCE PAN).
2.
dyskusja moderowana w formie debaty:

w jaki sposób praktycznie wdrażać małą retencję na terenach wiejskich;

jak ujmować małą retencję w lokalnych i regionalnych programach i strategiach;

jak mogą współpracować partnerzy z różnych sektorów, aby skutecznie wdrażać
działania małej retencji.
Zapisy wniosków z debaty zostaną przekazane podmiotom odpowiedzialnym za gospodarowanie
wodą: RZGW, ZMiUW, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego.
Udział w debacie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we
własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce debaty.
Aby wziąć udział w debacie, konieczne jest przesyłanie zgłoszenia do dnia 10.04.2014 r. na adres
mailowy ekologia@sodr.pl lub telefonicznie 41 372 22 84; 507 111 241 Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program debaty będzie rozesłany w terminie
późniejszym.
Więcej informacji o projekcie na www.malaretencja.pl: www.sodr.pl oraz
http://www.ekorob.pl/program-dzialan-dla-ograniczenia-zanieczyszczen-obszarowych
Na stronie projektu www.malaretencja.pl zamieszczone są materiały, które wspierają w pracy i dostarczają
szerokiego wachlarza fachowej wiedzy niezbędnej wszystkim osobom, które zainteresowane są
zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych
i krajobrazowych w swoim regionie i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym. Projekt
realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Koordynatorem projektu jest
Małgorzata Bochyńska (Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja).
„Mała Retencja – Duża Sprawa
– kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich”
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

