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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego
Rozwoju 2016 w kategorii państwowe jednostki budżetowe za realizację projektu W zgodzie z naturą – LIFE+
dla Lasów Janowskich.
Nadrzędnym celem projektu jest kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów torfowisk oraz innych siedlisk
podmokłych i leśnych w układzie mozaikowym, charakterystycznych dla obszaru Natura 2000 Lasy Janowskie.
Projekt koncentruje się także na działaniach dedykowanych ochronie cennych gatunków fauny i ﬂory, m.in.
sasanki otwartej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, głuszca, bobra. Zaplanowane w projekcie działania
integrują ochronę przyrody z lokalnymi potrzebami, dążąc do upowszechnienia metod ochrony przyrody z
gospodarczym wykorzystaniem lasów. Projekt kładzie szczególny nacisk na działania edukacyjne i
podejmowanie dialogu z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych władz oraz przedsiębiorcami. Działania
prośrodowiskowe zyskują miano dźwigni do rozwoju regionu i osiągania korzyści ekonomicznych w skali
pojedynczych gospodarstw i gmin, poprzez wskazywanie możliwości właściwego wykorzystania potencjału
przyrodniczego Lasów Janowskich.
Projekt LIFE13 NAT/PL/000032 W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich został sﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające samorządy, podległe im spółki oraz prywatne i państwowe ﬁrmy, które przez swoje nowatorskie
inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. Drugą grupą podmiotów są najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i
krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i ﬁrmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Wszystkie te podmioty charakteryzuje nowatorskość, zaangażowanie w
działania oraz imponujący rozwój działalności.
Nagroda została wręczona podczas gali z udziałem ogólnopolskich mediów w czasie Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się 21 października 2016 r. w Centrum WystawienniczoKongresowym w Jasionce koło Rzeszowa. Cel organizacji Forum stanowiło zacieśnianie efektywnej współpracy pomiędzy nauką, biznesem i jednostkami publicznymi. Pięciuset
uczestników wydarzenia wzięło udział w 12 panelach dyskusyjnych, których tematyka była odpowiedzią na perspektywę unijną 2014-2020.
Jednym z nich było efektywne wykorzystanie środków unijnych. W uznaniu osiągnięć w tym zakresie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie została uhonorowana Polską
Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2016. Nagrodę z rąk Rafała Jabłońskiego, Prezesa Zarządu FIAB Sp. z o.o Sp. k., odebrała Beata Sielewicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Lublinie. W wydarzeniu wzięli udział także Wojciech Wdowik oraz Radosław Jędral – kierownictwo partnera projektu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Organizatorami wydarzenia byli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Centrum Inteligentnego Rozwoju.
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