
                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II KRAJOWE WARSZTATY DLA INTERESARIUSZY 

WYNIKÓW PROJEKTU 

PROLINE-CE 

 

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE OCHRONĄ 

ZASOBÓW WÓD PITNYCH  

 

które odbędą się w: 

Katowicach, ul. Żeliwna 38 

10 grudnia 2018 r 

godz. 10:00 – 14:00 

 

 

 
Ramowy Program 

 



                                                                                                 
 

 

 

PROLINE-CE: EFFICIENT PRACTICES OF LAND USE MANAGEMENT INTEGRATING 

WATER  RESOURCES PROTECTION AND NON-STRUCTURAL FLOOD MITIGATION 

SKUTECZNE PRAKTYKI UŻYTKOWANIA GRUNTÓW INTEGRUJĄCE OCHRONĘ ZASOBÓW 

WODNYCH, OCHRONĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ I OCHRONĘ PRZECIW SKUTKAMI SUSZY 

 

 

Użytkowanie gruntów i ochrona przeciwpowodziowa, w kontekście ochrony zasobów wód 

pitnych, stanowią ogromne wyzwanie, istotne dla wszystkich państw członkowskich UE. 

Wymaga ono zatem podejmowania wspólnych działań mających na celu wypracowanie 

spójnej polityki wspólnotowej, ukierunkowanej na zrównoważone zarządzanie gruntami 

oraz zwiększenie efektywności ochrony przeciwpowodziowej, a także zmniejszenie 

skutków suszy w ramach wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, w odniesieniu 

do ochrony zasobów wód pitnych.  

Odpowiedzią na te wyzwania ma być projekt PROLINE-CE, finansowany ze środków 

programu Interreg Europa Środkowa, którego celem jest przygotowanie ponadnarodowych 

wytycznych dotyczących efektywnej ochrony zasobów wód pitnych.  

W projekcie udział bierze 13 partnerów z 7 państw oraz 5 partnerów stowarzyszonych. 

Partnerzy projektu reprezentują takie kraje jak: Austria, Chorwacja, Niemcy, Polska, 

Słowenia, Węgry oraz Włochy. 

Realizacja projektu w dużej mierze opiera się na współpracy Partnerów Projektu  

z Interesariuszami, pozwalającej wypracować zbiór skutecznych praktyk wzmacniających 

ochronę zasobów wód pitnych i usprawniających ochronę przeciwpowodziową. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 
 

 

PROGRAM WARSZTATÓW  
 

 

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników  

10:00 – 10:10 Otwarcie warsztatów, przywitanie gości  

10:10 – 10:25 Informacja dotycząca realizacji projektu PROLINE-CE  

10:25 – 10:40 
Dobre Praktyki Zarządzania w kontekście ochrony zasobów 

wodnych – wyzwania i ograniczenia  
 

10:40 – 11:25 
Podsumowanie działań pilotażowych prowadzonych w rejonie 

zbiornika Kozłowa Góra 
 

11:25 – 12:00 Usługi ekosystemowe w kontekście ochrony zasobów wód pitnych  

12:00 – 12:30 Lunch   

12:30– 13:30 Dyskusja moderowana  

13:30 – 13:45 Podsumowanie i zakończenie Warsztatów  

 

 

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach do dnia 03.12.2018,  

poprzez formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/9tZ2EFnuVyQXKXg82   

lub mailowo, na adres: j.czekaj@gpw.katowice.pl 

 

 

 

Więcej o projekcie pod adresem: 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html 

mailto::j.czekaj@gpw.katowice.pl
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html

