Zaproszenie
na międzynarodową konferencję kończącą projekt pt.

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi
obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (INT 107)
Termin:
Miejsce:

25 i 26 maja 2022
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
ul. Janickiego 31, Sala nr 8, 71-270 Szczecin

Opcjonalnie: uczestnictwo online
Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza,
a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można
waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych
obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół
z
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego,
Uniwersytetu
w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w
Eberswalde badał walory dużych obszarów chronionych w Euroregionie Pomerania. Skupiono
się nie tylko na celach ochrony przyrody, ale także na kwestiach gospodarczych i społecznych.
Wykorzystując nową, ujednoliconą metodologię, którą można stosować po obu stronach
granicy, uniwersytety przeprowadziły analizy dotyczące akceptacji obszarów chronionych oraz
badania mające na celu określenie regionalnych efektów ekonomicznych turystyki na
obszarach chronionych.
W imieniu zespołu projektowego oraz Dziekana Wydziału Ekonomicznego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) serdecznie zapraszamy
do udziału w naszej konferencji podsumowującej projekt pt. „Współpraca
transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie
Pomerania (akronim: REGE)”
Celem konferencji jest przedstawienie wyników projektu, prezentacja wyników badań oraz
zainicjowanie dialogu naukowego na temat aktualnych kierunków i trendów dotyczących
funkcji dużych obszarów chronionych.
Oprócz wykładów naukowych, w konferencji wezmą udział także partnerzy merytoryczni,
którzy przedstawią doświadczenia związane z zarządzaniem dużymi obszarami chronionymi.
Uczestnicy będą mieli również okazję do wymiany poglądów i poznania się podczas wyjazdu
studyjnego do Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.
25.05.2022 - Sesja plenarna (godz. 09:00 - 15:30)
26.05.2022 – Wyjazd do Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (godz. 9:00 - 16:45).
Udział w sesji plenarnej będzie możliwy również w formie on-line (link zostanie podany po
rejestracji). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ponieważ liczba uczestników wyjazdu
studyjnego jest ograniczona, wolne miejsca będą przydzielane według kolejności zgłoszeń.
Rejestracja za pośrednictwem formularza online: link
W razie pytań prosimy o kontakt z dr Arkadiuszem Malkowskim: amalkowski@zut.edu.pl lub
dr Dawidem Dawidowiczem dawid.dawidowicz@zut.edu.pl.
Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert
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