Współpraca projektowa
Oferujemy:
• Analizę usług ekosystemów dla Państwa przedsiębiorstwa oraz jej opracowanie w formie katalogu
wskaźników
• Doradztwo specjalistyczne w zakresie zarządzania
bioróżnorodnością oraz wsparcie podczas implementacji katalogu wskaźników
• Opracowanie koncepcji marketingowej w kontekście
tworzenia wartości w regionie oraz usług ekosystemów
• Organizację warsztatów i konferencji w celu integracji
działań podmiotów regionalnych

Państwa działania:
• Ewidencjonowanie strumienia materiałów oraz identyfikacja usług i potencjałów ekosystemów
• Aktywna współpraca z międzynarodowym zespołem
projektowym
• Implementacja zarządzania bioróżnorodnością oraz
katalogu wskaźników w Państwa przedsiębiorstwie
lub instytucji
• Zintegrowanie z istotnymi dla Państwa instytucji łańcuchami tworzenia wartości
• Udział w innowacyjnym projekcie

Osoba do kontaktu
Sabina Zaremba-Warnke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: s.zw@op.pl
ul. Nowowiejska 3
fax: (75) 75 38 357
58-500 Jelenia Góra
tel.:(75)7538 220 (piątek, godz. 11.00-13.00)
www.ezit.ue.wroc.pl

Czesko-polsko-saksoński projekt
współpracy

Regionalne łańcuchy tworzenia
wartości w kontekście usług ekosystemów i bioróżnorodności

Motywacja

Cele projektu

Inicjatywa projektowa i szanse w regionie:
prof. dr hab. Matthias Kramer

Projekt: „Regionalne łańcuchy tworzenia wartości w kontekście usług ekosystemów i bioróżno-rodności – na przykładzie czeskopolsko-saksońskiej współpracy projektowej”

Każdy człowiek codziennie,
bezpośrednio lub pośrednio,
korzysta z usług ekosystemów
- podczas spaceru w lesie, konsumpcji miodu, chłodzenia stóp
w górskim strumieniu po wędrówce lub po prostu wypoczynku na łonie przyrody. W
związku z tym nasuwają się pytania: jaką wartość ma dla nas dana usługa przyrody, kto zapewnia ofertę, z której wszyscy korzystamy i jak można wspierać podmioty działające w
sposób odpowiedzialny? Wiele przedsiębiorstw
nie uświadamia sobie nawet jak wiele robią w tym
zakresie oraz że dzięki współpracy międzynarodowej tę ofertę można jeszcze poszerzyć. Innowacyjnym przedsięwzięciem, realizowanym do końca
2017 roku, jest ewidencjonowanie ukrytych potencjałów regionalnego tworzenia wartości i
umożliwienie ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa oraz region. Prosimy Państwa o wsparcie
tego ważnego dla naszego regionu projektu!

partnerzy projektu

Istotnym celem projektu jest wsparcie możliwości
rozwoju gospodarczego na obszarze projektowym
dzięki silniejszej realizacji łańcuchów tworzenia
wartości, z uwzględnieniem usług ekosystemów.
Taka forma współpracy daje wiele korzyści gospodarczych, nie tylko poszczególnym, uczestniczącym w projekcie przedsiębiorstwom, ale także
całemu regionowi. Wzmocniona zostanie gospodarka lokalna i tożsamość regionalna, powstaną
pozytywne efekty na rynku pracy, a siła nabywcza
i zdolności finansowe pozostaną w regionie. Możliwe jest również wzmocnienie działań sprzyjających zmniejszeniu presji na środowisko. Opracowany na tej podstawie katalog wskaźników zapewni przedsiębiorstwom uczestniczącym w projekcie wiedzę nt. ich wzajemnych oddziaływań z
ekosystemami, skonkretyzowanie kierunku ich
rozwoju oraz przekazanie klientom w odpowiedni
sposób informacji o wartości bioróżnorodności.
Zwiększy to konkurencyjność podmiotów i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu.

