Spolupráce v projektu
Nabízíme
• Analýzu vlivů podnikové činnosti na ekosystémové
služby a znázornění těchto souvislostí v katalogu
indikátorů
• Odborné poradenství v oboru podnikový management
biodiverzity a podporu při zavádění katalogu indikátorů ve Vaší firmě
• Zpracování marketingové koncepce v kontextu regionálních hodnotových řetězců a ekosystémových služeb

• Organizace workshopů a konferencí s cílem zprostředkování kontaktů mezi regionálními aktéry

Vaše účast:
• Znázornění materiálových toků a identifikace ekosystémových služeb a potenciálů
• Aktivní spolupráce s mezinárodním projektovým
konsorciem
• Implementace podnikového managementu biodiverzity a katalogu indikátorů ve Vašem podniku
• Začlenění do regionálních hodnotových řetězců, které
jsou s ohledem na Vaši podnikovou činnost relevantní
• Účast na jedinečném a inovativním mezinárodním
projektu
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Česko-polsko-saský kooperační projekt

Regionální hodnotové řetězce
v kontextu ekosystémových
služeb a ochrany biodiverzity

Motivace projektu
Potenciály projektu prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Matthias Kramer - iniciátor projektu
Každý člověk denně využívá
ekosystémové služby, ať už
při procházce v lese, konzumaci medu, když si po výšlapu ochlazuje nohy v horském
potoku nebo prostě jen odpočívá přírodě. V této souvislosti se však naskýtá otázka,
jakou hodnotu pro nás tyto
„služby“ mají, kdo zajišťuje jejich nabídku, kterou
všichni využíváme, a jak lze přitom tyto odpovědné osoby podporovat? Mnohé podniky v této
souvislosti činí často více, než si samy uvědomují,
případně mohou díky mezinárodním kontaktům
a regionální spolupráci tuto nabídku cíleně zvýšit.
Unikátní metoda, která bude aplikována do konce
roku 2017, spočívá v analýze těchto skrytých
potenciálů regionálních hodnotových řetězců
v regionu Trojzemí Česko-Polsko-Německo, v jejich znázornění a udržitelném využití pro dobro
místních firem a regionu samotného. Podpořte
nás prosím a zúčastněte se aktivně tohoto
projektu pro budoucnost našeho regionu.
projektoví partneři

Cíle projektu
„Regionální hodnotové řetězce v kontextu
ekosystémových služeb a ochrany biodiverzity - na příkladu česko-polsko-saské projektové spolupráce“
Hlavním cílem projektu je podpora udržitelného
hospodářského rozvoje v projektovém území
díky realizaci regionálních hodnotových řetězců
s ohledem na ekosystémové služby. Tato forma
spolupráce s sebou přínáší četné ekonomické
výhody, nejen pro jednotlivé zúčastněné firmy,
ale také pro region jako celek. Regionální
hodnotové řetězce přispívají k posílení místní
ekonomiky a formování regionální identity. Dále
má tato kooperace pozitivní vliv na místní
zaměstnanost, posiluje lokální kupní sílu a zamezuje odlivu finančních prostředků z regionu.
Mimo to prospívá lokální ekonomika také
životnímu prostředí. Katalog indikátorů, který je
vyvinutý na základě těchto souvislostí, umožňuje
zúčastněným firmám znázornit vzájemné vazby
mezi ekosystémovými službami a podnikovou
činností, formulovat příslušná opatření a díky
zprostředkované hodnotě biodiverzity ve finálním produktu také efektivně komunikovat se
zákazníky. Tímto tento projekt přispívá ke
zvýšení konkurenceschopnosti místních aktérů a
k udržitelnému rozvoji regionu

