RAMOWA KONWENCJA O OCHRONIE
I ZRÓWNOWA ONYM ROZWOJU KARPAT
(KONWENCJA KARPACKA)
Ulotka zosta a wydrukowana w ramach projektu Karpaty cz
mechanizm konsultacji i wspó pracy dla wdra ania Konwencji
Karpackiej wspó nansowanego przez Szwajcari w ramach
sz wajcarsk iego programu wspó prac y z now ymi k rajami
cz onkowskimi Unii Europejskiej.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Lider Projektu

ul. Sobieszy ska 8, 00-764 Warszawa
tel.: 22 840 66 64, faks: 22 851 62 01
e-mail: sekretariat@karpatylacza.pl
www.karpatylacza.pl

Stowarzyszenie Ekopsychologia
Partner Projektu
realizuj cy dzia anie:
Wdra anie Konwencji Karpackiej:
platforma konsultacji i wspó pracy

Organizacja wiod ca Porozumienia
Karpackiego "Karpaty Naszym Domem"
www.porozumieniekarpackie.pl

ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
tel.: 785 341 089
e-mail: ekopsychologia@ekopsychologia.pl
www.ekopsychologia.pl

Pozostali partnerzy:

Projekt obj ty Patronatem Honorowym:

Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Marsza ka
Województwa
Podkarpackiego

Marsza ka
Województwa
Ma opolskiego

Ministra Sportu i Turystyki

G ównego
Konserwatora Przyrody

Polskiej Organizacji Turystycznej

Konwencji Karpackiej

Projekt obj ty Patronatem Medialnym:

TVP Kraków

TVP Rzeszów
Polskiego Radia Rzeszów
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Gazety Wyborczej Kraków

Strony Konwencji Karpackiej, przyjmuj c w dniu 22 maja 2003 r. t umow mi dzynarodow
podkre li y, i Karpaty s unikalnym naturalnym skarbem o wyj tkowym pi knie i warto ci
przyrodniczej, wa n ostoj ró norodno ci biologicznej, obszarem ródliskowym g ównych
rzek, istotnym siedliskiem ostoj dla wielu zagro onych gatunków ro lin i zwierz t oraz
najwi kszym w Europie obszarem lasów pierwotnych, stanowi istotne rodowisko
przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz rodowisko ycia w sercu Europy,
dzielone przez wielu ludzi i wiele pa stw. (Preambu a Konwencji Karpackiej)

Konwencja Karpacka dotyczy dwóch ci le powi zanych ze sob lecz
równorz dnych zagadnie , tj. ochrony i zrównowa onego rozwoju
regionu karpackiego. Równorz dne traktowanie tych zagadnie znajduje
pe ne odzwierciedlenie w zakresie tematycznym Konwencji i tre ci jej
postanowie .
Celem Konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i wspó praca na
rzecz ochrony i zrównowa onego rozwoju Karpat dla poprawy jako ci ycia,
wzmocnienia miejscowej gospodarki i spo eczno ci lokalnych oraz
zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego regionu
karpackiego.

KONWENCJA KARPACKA DAJE TWOJEJ GMINIE MO LIWO

:



skuteczniejszego pozyskiwania funduszy na dzia ania spójne
z Konwencj Karpack



wspó pracy regionalnej, która w sposób kompleksowy mo e wspiera
rozwi zywanie problemów lokalnych



zintegrowanego planowania, uwzgl dniaj cego specy czne
uwarunkowania regionu karpackiego



pobudzania inicjatyw spo ecznych zwi zanych z zrównowa onym
rozwojem lokalnym



efektywniejszej promocji oferty turystycznej Gminy, opartej na bogatych
zasobach przyrodniczych i kulturowych

fot. Janusz Marcinkiewicz

KO N W E N C J A K A R PAC K A D A J E T W O J E J O R G A N I Z AC J I
POZARZ DOWEJ MO LIWO :


skuteczniejszego pozyskiwania funduszy na dzia ania spójne
z Konwencj Karpack



wspó pracy z organizacjami z regionu karpackiego

fot. Janusz Marcinkiewicz

Konwencja Karpacka jest konwencj ramow , tzn. okre la ogólne cele,
uwzgl dniaj c zintegrowane podej cie do ochrony przyrodniczego
i kulturowego dziedzictwa Karpat. Konwencja nie ustanawia konkretnych
zobowi za , lecz wyra a wol wspó pracy Stron na rzecz osi gni cia jej
ogólnych celów. Wspó praca ta mo e przyjmowa wiele form, w tym wspólne
dzia ania dwustronne lub wielostronne.
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wi kszego wp ywu na kierunki rozwoju lokalnego



mobilizowania samorz dów lokalnych do rozwoju zrównowa onego
opartego na zasobach przyrodniczych i kulturowych

KONWENCJA KARPACKA DAJE CI, JAKO MIESZKA COWI KARPAT,
MO LIWO :

Stronami Konwencji Karpackiej jest 7 pa stw: Republika Czeska,
Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Serbii, Republika S owacka,
Ukraina i W gry.



rozwoju turystyki i sprzeda y produktu lokalnego, opartego na
autentycznej kulturze regionu



poprawy jako ci ycia, poprzez stworzenie dodatkowych miejsc pracy
zwi zanych z turystyk i kultur

Konwencja Karpacka wesz a w ycie w roku 2006.



goszczenia turystów, którzy doceniaj
i kulturowe Karpat

bogactwa przyrodnicze
2

STRATEGICZNE PLANY DZIA ANIA lub STRATEGIE
maj charakter mi dzynarodowy
nie s wi

s przyjmowane przez Konferencj Stron Protoko ów

cymi aktami prawnym



su



w 2011 r. przyj to Strategiczny Plan Dzia a do Protoko u
o ochronie i zrównowa onym u ytkowaniu ró norodno ci
biologicznej i krajobrazowej

wdra aniu postanowie protoko ów tematycznych

KRAJOWY PLAN DZIA A


lub KRAJOWA STRATEGIA

ma charakter wewn trzny



jest przyjmowany przez rz d danej Strony Protoko u



uwzgl dnia stopie zaawansowania danej Strony oraz jej priorytety
w dziedzinie obj tej Strategicznym Planem Dzia a lub Strategi .

GDZIE ZNAJDZIESZ INFORMACJE O KONWENCJI KARPACKIEJ
SEKRETARIAT KONWENCJI KARPACKIEJ


funkcj Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej pe ni biuro
Programu rodowiskowego ONZ w Wiedniu: UNEP Vienna ISCC
(Interim Secretariat of the Carpathian Convention)



www.carpathianconvention.org

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY KONWENCJI KARPACKIEJ


Krajowy Punkt Kontaktowy Konwencji Karpackiej w Polsce dzia a
w Ministerstwie rodowiska



www.mos.gov.pl

KARPATY
CZ
MECHANIZM KONSULTACJI I WSPÓ PRACY DLA
WDRA ANIA KONWENCJI KARPACKIEJ


projekt ma na celu nawi zanie wspó pracy pomi dzy instytucjami,
organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami z regionu
karpackiego dla wdra ania Konwencji Karpackiej



www.karpatylacza.pl

PRZYJMOWANE NA POZIOMIE
MI DZYNARODOWYM




RAMOWA KONWENCJA O OCHRONIE I ZRÓWNOWA ONYM
ROZWOJU KARPAT (KONWENCJA KARPACKA)
ARTYKU Y OGÓLNE

PRZYJMOWANY NA
POZIOMIE KRAJOWYM



WDRA ANIE RAMOWEJ KONWENCJI

ARTYKU Y TEMATYCZNE

PROTOKO Y TEMATYCZNE

STRATEGICZNY PLAN
DZIA A lub STRATEGIA

KRAJOWY PLAN DZIA A
lub KRAJOWA STRATEGIA

Mo esz anga owa
si
w opracowywanie dokumentów
zwi zanych z Konwencj Karpack
W spotkaniach Konferencji Stron oraz
Grup Roboczych Konwencji
Karpackiej mo e uczestniczy , jako
obserwator, ka de pa stwo oraz
krajowa, mi dzyrz dowa lub
pozarz dowa organizacja.
Obserwatorzy mog przedstawia
wszelkie informacje lub zg asza dane
istotne dla celów Konwencji
(Regulamin dla Konferencji Stron
Ramowej Konwencji o Ochronie
i Zrównowa onym Rozwoju Karpat)
fot. Janusz Marcinkiewicz
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RAMOWA KONWENCJA O OCHRONIE I ZRÓWNOWA ONYM ROZWOJU
KARPAT (KONWENCJA KARPACKA):


jest aktem prawa mi dzynarodowego wi
(czyli rz dy pa stw karpackich)



stanowi cz

cym Strony Konwencji

krajowego porz dku prawnego RP

ARTYKU Y TEMATYCZNE, OBEJMUJ CE TEMATY:


Zintegrowane podej cie do gospodarowania zasobami ziemi



Ochrona i zrównowa one u ytkowanie ró norodno ci biologicznej
i krajobrazowej



Planowanie przestrzenne



ma charakter mi dzynarodowy



Zrównowa one i zintegrowane zarz dzanie wodami dorzeczy



wyra a wol wspó pracy Stron, okre la ogólne cele polityczne i zasady
wspó pracy



Zrównowa one rolnictwo i le nictwo



wymaga przyj cia protoko ów tematycznych w poszczególnych
dziedzinach

Zrównowa ony transport i infrastruktura





Zrównowa ona turystyka



Przemys i energia



Dziedzictwo kulturowe i wiedza ludowa



System ocen oddzia ywania na rodowisko i informowania o stanie
rodowiska, monitoring oraz wczesne ostrzeganie



Podnoszenie wiadomo ci, edukacja i udzia spo ecze stwa

fot. Józef Micha ek

PROTOKO Y TEMATYCZNE
s aktami prawa mi dzynarodowego wi cymi Strony Konwencji (czyli
rz dy pa stw karpackich)
 maj charakter mi dzynarodowy
 po raty kacji i publikacji w Dzienniku Ustaw stanowi cz
krajowego
porz dku prawnego RP
 s przyjmowane podczas Konferencji Stron Konwencji
 stanowi rozwini cie ogólnych postanowie Konwencji w dziedzinie
obj tej Protoko em, przez okre lenie priorytetów, zakresu wspó pracy
oraz szczegó owych zobowi za Stron Protoko u;
 do marca 2013 roku podpisano: Protoko o ochronie i zrównowa onym
u ytkowaniu ró norodno ci biologicznej i krajobrazowej (wszed w ycie
w roku 2010), Protoko o zrównowa onej gospodarce le nej oraz
Protoko o zrównowa onej turystyce


fot. Janusz Marcinkiewicz

ARTYKU Y OGÓLNE
Artyku y dotycz ce: zakresu geogra cznego Konwencji, jej ogólnych celów
i zasad, Konferencji Stron, Sekretariatu, organów pomocniczych, sk adek,
protoko ów, poprawek do Konwencji, rozstrzygania sporów, wej cia w ycie
Konwencji, wypowiedzenia oraz depozytariusza Konwencji
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