
                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich" 
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 

 

 

 

 

Konferencja „Mała retencja – Duża sprawa” 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt 

"Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich" 

 

realizowanej w formie spotkania partnerów projektu p.n. „Alternatywne sposoby 

gospodarowania wodą zgodnie z wymogami środowiska, organizowanej przez Fundację 

Ekologiczną „Zielona Akcja, która odbędzie się  w dniu 22.06.2015r., w sali konferencyjnej 

EkoCentrum, ul. Św. Wincentego  25A, we Wrocławiu.  

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń wśród partnerów projektu oraz  

przedstawicieli różnych środowisk odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą oraz dyskusję na 

temat obecnych uwarunkowań małej retencji w politykach publicznych w latach 2014 - 2020.  

Zaproszenie kierujemy do instytucji współpracujących przy projekcie, przedstawicieli 

samorządów, organizacji ekologicznych i mieszkańców wsi. 

 

Program spotkania: 

10.00  Otwarcie spotkania i przywitanie przybyłych uczestników 

10.10 Realizacja projektu "Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej 

retencji na obszarach wiejskich" – Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 

10.40 Współpraca partnerska wspierająca działania rolników i środowisk wiejskich na rzecz 

ochrony zasobów wodnych i krajobrazu wsi – Ośrodki Doradztwa Rolniczego.  

11.10 Mała retencja w aspekcie zmian klimatu – Fundacja EkoRozwoju  

11.40 Przykłady dobrych praktyk małej retencji łączących ochronę zasobów wodnych i 

aktywność społeczności lokalnych – Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 

12.10 Mała retencja na obszarach wiejskich – możliwe działania w skali lokalnej podejmowane 

przez społeczności wiejskie i samorządy – Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 
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12.40 Finansowanie oddolnych działań w ochronie gospodarki wodnej obszarów wiejskich w 

Polsce w perspektywie do 2020r. –  programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne w kontekście 

gospodarowania wodą na obszarach wiejskich – Ośrodki Doradztwa Rolniczego 

13.10 Przerwa  

13.30   Dyskusja moderowana uczestników konferencji – Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 

14.30   Podsumowanie i zakończenie konferencji – Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja".  

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. 

Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce konferencji.  

 

Aby  wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesyłanie mailowego zgłoszenia do dnia 

20.06.2015r. na adres bochynska@zielonaakcja.pl.   

 

 

 

 

Wszystkim osobom i instytucjom współpracującym przy realizacji projektu  

"Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich" 

składamy serdeczne podziękowania.  

 

Z poważaniem 

Irena Krukowska-Szopa 

Prezes Fundacji 

 

Więcej informacji o projekcie na www.malaretencja.pl 

www.facebook.com/pages/Mała-Renecja-Duża-Sprawa 

 

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). 
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