
Beskidy –
 

wspólne dobro, wspólne 
problemy po obu stronach granicy

 

Beskydy
 

–
 

spoločné
 

dobro, 
spoločné

 
problémy po oboch

 stranách
 

hranice



Zagrożenia trwałości lasów 
w Beskidach

Zagrożenia wynikające z przyczyn 
historycznych:
•

 
nieznane pochodzenie części 
drzewostanów;

•
 

niezgodne z siedliskiem składy 
gatunkowe;

•
 

znaczący udział
 

lasów prywatnych;



Zagrożenia trwałości lasów 
w Beskidach

•
 

Zagrożenia wynikające z działalności 
człowieka:
– imisje

 
przemysłowe;

– urbanizacja przestrzeni;
– rozwój turystyki masowej;



Opieńka



Opad igliwia, skutek suszy 2006 r.



Nadleśnictwo Bielsko

Zręby sanitarne



Problemy ochronne i hodowlane w Beskidach po obu 
stronach granicy stały się

 
początkiem współpracy w 

zakresie pozyskania środków unijnych na przebudowę
 zamierających drzewostanów. 

Współpracę
 

zainicjowało spotkanie Dyrektorów 
Generalnych Lasów polskich i słowackich w dniach 23-26 
lipca 2007r. W Tuszymie. 



Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko -
 

słowackim 
pograniczu, w celu poprawy ich funkcji społecznych, 

ekologicznych i przeciwpowodziowych.
 

Projekt planowany do realizacji w ramach
 Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska –
 

Republika Słowacka 
2007-2013



Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko –
 

słowackim pograniczu,  
w celu poprawy ich funkcji społecznych, edukacyjnych i 

przeciwpowodziowych.

Partnerzy projektu:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Lesy
 

Slovenskej
 

Republiky

Obec
 

Stara Bystrica

Nadleśnictwo Jeleśnia

Nadleśnictwo Ujsoły

Nadleśnictwo Wisła



Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko –
 

słowackim pograniczu,  
w celu poprawy ich funkcji społecznych, edukacyjnych i 

przeciwpowodziowych.

Oś
 

priorytetowa 1 : Rozwój Infrastruktury Transgranicznej
Temat 2: Infrastruktura ochrony środowiska

Cel projektu: Poprawa stanu i jakości środowiska poprzez 
podniesienie odporności lasu oraz 
przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym  na 
obszarze polsko-

 
słowackiego pogranicza 

objętego projektem.

Wartość
 

projektu:
5.635.065 euro 
z czego: 
dofinansowanie z EFRR  4.789.805,25 euro

Termin realizacji:
1.01.2009 –

 
31.12.2011r.



Wspólne przygotowanie:
-W sierpniu 2007r.  strony zadeklarowały przystąpienie do realizacji 
wspólnego projektu, powołano zespół

 
roboczy do opracowania wniosku 

Wspólna realizacja: 
-Przebudowa drzewostanów  -

 
1890 ha w ramach projektu realizowana będzie

równolegle  po obu stronach granicy.
-Transgraniczna

 
ścieżka edukacyjna „Beskidzka zielona ścieżka”

-Promocja projektu -materiały informacyjne, dwujęzyczna składanka      
formatu A4 

Wspólny personel:
-projekt realizowany i rozliczany będzie przez polsko-słowacki personel –
zespół

 
roboczy 

Wspólne finansowanie: 
-projekt posiada wspólny budżet, przy czym każdy z Partnerów zabezpiecza
środki na realizację

 
zadań

 
przypisanych mu w harmonogramie .



Lokalizacja projektu



Beskidzka zielona ścieżka



Antonstal



Antonstal



Antonstal



Stará  Bystrica



Stará  Bystrica



Stará  Bystrica



Beskydská  zelená  cesta



Po realizacji projektu



Dziękuję
 

za uwagę
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