Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

POROZUMIENIE
o współpracy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej
w zakresie wdrażania Modelu Dialogu Proekologicznego na rzecz zrównoważonego
rozwoju Dolnego Śląska
Preambuła
Strony Porozumienia, mając na względzie poszanowanie wszystkich zasad współpracy
wynikających z treści porozumienia, dążenie do kształtowania lepszych wzajemnych relacji
oraz budowania pozytywnego wizerunku współpracy, przystępują do niniejszego
Porozumienia, zwanego w dalszej części „Porozumieniem”.

Rozdział I Postanowienia ogólne
§1.
Porozumienie wynika z założeń projektu pt.„Dialog proekologiczny na rzecz
zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska”, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo, Działanie 1: Aktywizacja obywateli
w sprawach wspólnotowych realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych
z Legnicy oraz Stowarzyszenie Eko-Biegły® z Wrocławia.
§2.
Przedmiotem Porozumienia jest partnerstwo na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną i władzami lokalnymi, w zakresie
wzajemnych działań niwelujących negatywny wpływ prowadzonej działalności gospodarczej
oraz zwiększenia produktu krajowego brutto i wpływu na środowisko naturalne Dolnego
Śląska.

Rozdział II Zakres współpracy
§3.
Współpraca stron porozumienia dotyczy w szczególności realizacji Modelu optymalnych
rozwiązań proekologicznych wypracowanego podczas projektu, a w szczególności:


zwiększenia udziału organizacji pozarządowych i obywateli w działania na rzecz
poprawy środowiska naturalnego (w tym bioróżnorodności) na poziomie regionalnym
i lokalnym,
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zwiększenia zainteresowania obywateli działalnością proekologiczną w regionie
i w powiatach/gminach na podstawie wypracowanych w ramach projektu
praktycznych rozwiązań w skali lokalnej i regionalnej,



propagowania dobrych praktyk ekologicznych i współpracy w tym zakresie,



współpracy z władzami lokalnymi w zakresie ochrony, inżynierii, ekonomii
i zarządzania środowiska poprzez podnoszenie świadomości proekologicznej oraz
wsparcie prawne i materialne,



prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia transferu wiedzy w zakresie
poprawy środowiska naturalnego,



wdrażania innowacji proekologicznych,



pozyskiwanie i rozwijanie systemów wsparcia na rzecz rozwoju Dolnego Śląska.

Rozdział III Formy współpracy w ramach Porozumienia
§4.
1.

Współpraca stron Porozumienia odbywa się w różnych formach, a w szczególności:
 prowadzenie dialogu, wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie
wspólnych inicjatyw dot. gospodarowania bioróżnorodnością ekologiczną Dolnego
Śląska, zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i europejskiego w przedmiotowym
zakresie,
 inspirowanie inicjatyw w zakresie bioróżnorodności oraz prowadzenie konsultacji
i doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego, technicznego itp.,
 pozyskiwanie partnerów do wspólnych i indywidualnych przedsięwzięć,
 inicjowanie i prowadzenie wspólnych prac w zakresie naukowo-badawczym,
 promowanie podejmowanych działań m.in. poprzez prowadzenie działalności
wydawniczej, badawczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

2.

Strony porozumienia mogą w celu ustanowienia wspólnych działań, powołać z tego
gremium Radę ds. działań proekologicznych i wziąć współodpowiedzialność za jej
działania, na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

§5.
Szczegółowe formy, zasady współpracy będą regulowane w formie odrębnych zapisów do
porozumienia.
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§6.
Koordynacja działań realizowanych na mocy zawartego Porozumienia leży po stronie
Stowarzyszenia Eko-Biegły®, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu w porozumieniu ze
Stowarzyszeniem Forum Przedsiębiorczych, ul. Jaworzyńska 261 w Legnicy.

Rozdział IV Postanowienia końcowe
§7.
Zapisy porozumienia mogą być modyfikowane, zmieniane w formie aneksów pisemnych do
porozumienia – wnioski, uwagi i propozycje będą na bieżąco przedstawiane stronom
Porozumienia.

§8.
1.

Porozumienie ma charakter dobrowolny, niezależny od struktur politycznych
i społecznych, a funkcjonowanie w nim nie rodzi skutków finansowych i prawnych.
Porozumienie może być opuszczone przez każdego z członków partnerstwa poprzez
złożenie wypowiedzenia w formie pisemnej kierowanej na adres biura Stowarzyszenia
Eko-Biegły®.

2.

Opuszczenie porozumienia przez członka partnerstwa, nie powoduje rozwiązania
porozumienia.

3.

Do porozumienia mogą w każdej chwili przystępować kolejne zainteresowane osoby
prawne i fizyczne na wcześniejszy wniosek skierowany do biura Stowarzyszenia EkoBiegły®.

4.

Strony porozumienia mogą swój pisemny akces składać w formie deklaracji.

§9.
Niniejsze Porozumienie obowiązuje bezterminowo od dnia podpisania.
Wrocław, dnia 30.10.2015 r.

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Łukasz SZAŁATA

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Forum
Przedsiębiorczych

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Eko-Biegły®
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