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partnerzy projektu
Polska:
• Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
• Gmina Tolkmicko

Litwa:
• Park Narodowy Žemajtija
• Uniwersytet w Kłajpedzie 

Szwecja:
• Gmina Lund
• Gmina Sjobo
• Uniwersytet Linneusza w Kalmar

Dania:
• Gmina Slagelse

Organizacje zrzeszone: 
• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)
• Association of Lithuanian state parks and reserves
• Lithuanian Ministry of Environment
• Swedish Heritage Board 
• Swedish Forest Agency 
• Skåne County Administrative Board 
• European Network for Implementation of Landscape 

Convention (RECEP-ENELC) 
• Visions and Strategies around the Baltic Sea 2010 (VASAB)

kontakt

Projekt LIFEscape jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Wysokość 
dofinansowania wynosi 1,4 mln Euro. Projekt jest realizowany od 12 maja 2011 r.  
i potrwa do października 2013 r.



Krajobraz stanowi istotny element dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego. Kształtowany przez siły natury i działalność człowieka 
stanowi żywe odbicie unikatowości i zróżnicowania regionalnego.

główne wyniki projektu 
• Podręcznik narzędzi i metod planowania krajobrazu, opierający się na postulatach 

EKK jak również międzynarodowych przykładach dobrych praktyk. Znajdą się 
tam nowoczesne narzędzia wizualizcje przestrzenne oraz metody współpracy  
z użytkownikami społecznymi.

• Nowe lub zaktualizowane lokalne plany zagospodarowania przestrzennego lub 
strategie zarządzania uwzględniające wartości krajobrazu.

• Intensywna kampania podnosząca świadomość problematyki i wartości 
krajobrazu. Jej elementami będą: transmisje w mediach, działania ukierunkowane na 
dzieci i młodzież, wizyty studyjne na obszarach pilotażowych w krajach partnerskich, 
wydarzenia społeczne takie jak: plenery malarsko-fotograficzne, strona internetowa 
projektu.

• Południowobałtyckie Forum Krajobrazowe - międzynarodowe ciało służące 
współpracy i wymianie pomysłów.

• Zalecenia legislacyjne będą wnoszone do ministerstw odpowiadających za 
planowanie przestrzenne i ochronę środowiska w poszczególnych krajach.

Europejska Konwencja Krajobrazowa (EKK) została przyjęta we Florencji w 2000 
roku i weszła w życie w roku 2004. 27 krajów, wśród nich Polska. Litwa, Szwecja 
i Dania zobowiązało się do wprowadzenia w swoim prawie zapisów dotyczących 
ochrony krajobrazu i promowania międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. 
Niestety do dziś zbyt mało z tych postulatów zostało zrealizowanych.

Degradacja naturalnych i kulturowych krajobrazów postępuje wszędzie w Europie. 
Fragmentacja krajobrazu, niewłaściwe zarządzanie przestrzenią, oraz chaotyczna  
i pozbawiona stylu zabudowa są szeroko rozpowszechnione, podczas gdy świadomość 
społeczna konieczności ochrony krajobrazu jest na ogół niska. Niektóre kraje rozwinęły 
jednak bardziej efektywne formy planowania przestrzennego i zarządzania krajobrazem 
niż inne.
Projekt LIFEscape łączy siły specjalistów planowania przestrzennego - teoretyków  
i praktyków z Polski, Litwy, Szwecji i Danii  dla wymiany doświadczeń i wypracowania 
innowacyjnych rozwiązań dla zarządzania krajobrazem w każdym z regionów.
Z doświadczeń zachodnioeuropejskich wiadomo że podstawą dla skutecznej ochrony 
krajobrazu jest uczestnictwo społeczne. W ramach projektu LIFEscape wszyscy 
użytkownicy przestrzeni danego obszaru: właściciele ziemscy, instytucje publiczne, 
przedsiębiorcy, deweloperzy, organizacje pozarządowe i młodzi ludzie zostaną aktywnie 
włączeni w proces bieżącego planowania przestrzennego swojej gminy. Stopniowo 
będzie się zwiększać ich świadomość problemów krajobrazowych i zrozumienie dla 
podejmowanych działań, co wpłynie korzystnie na efektywność ochrony krajobrazu.
Międzynarodowa wymiana doświadczeń i współpraca: Każdy z krajów jest na 
innym poziomie wdrażania EKK. Z tego powodu profesjonalna wymiana i ponadgraniczna 
współpraca krajów partnerskich jest wskazana dla przenoszenia i adaptowania dobrych 
praktyk z kraju do kraju. W ten sposób zaczną być generowane oddolne inicjatywy, które 
mogą przyczynić się do zmiany ustawodawstwa w danym kraju.

Celem projektu LIFEscape jest przyspieszenie wdrażania Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej w uczestniczących krajach, poprzez wypracowanie innowacyjnych 
rozwiązań dla planowania przestrzennego z udziałem społecznym.
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CONVENTION EUROPÉNNE DU PAYSAGE

lokalne działania 
Projekt LIFEscape ma wydźwięk zdecydowanie praktyczny. Z tego powodu wybrane zostały cztery obszary pilotażowe, gdzie znajdą zastosowanie wypracowane w projekcie metody. 
Partnerzy projektu przy udziale specjalistów oraz społeczności lokalnych (Lokalne Grupy Działania) będą współpracowali na rzecz rozwiązania konkretnych problemów krajobrazowych.

Obszar pilotażowy 1: Gmina Tolkmicko,  
województwo Warmińsko Mazurskie, Polska
Gmina Tolkmicko, obejmująca najcenniejszą część Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 
Elbląskiej leży nad Zalewem Wiślanym. Maksymalna różnica wysokości sięga tu prawie 
200m wznosząc niemal bezpośrednio od brzegu zalewu. Bogactwem tego terenu są 
malownicze otwarte panoramy, piękne lasy i charakterystyczne ceglane budownictwo. 
Największym zagrożeniem jest dla nich postępująca rozproszona zabudowa.  
W ramach projektu stworzony będzie dla części tego obszaru pilotażowego nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni ochronę najbardziej wartościowych 
krajobrazów. Plan tworzony i realizowany będzie we współpracy ze społecznością lokalną.

Obszar pilotażowy 2: Žemajtija, Telsiu, Litwa
Rejon ten leży na tereni Parku Narodowego Żemajtija (Żmudź) i wyróżnia się wybitnymi 
walorami przyrodniczymi. Głównym problemem jest tutaj rosnąca presja turystyczna  
i rozbudowa infrastruktury. Na obszarze tym społeczności lokalne zostaną włączone  
w proces tworzenia strategii zarządzania krajobrazem, przy wykorzystaniu innowacyjnych 
metod w tym trójwymiarowych wizualizacji, interaktywnych map krajobrazowych itp.

Obszar pilotażowy 3: Vombsänkan, Skane, Sweden
Dolina rzeki Klingaväl jest cennym w skali europejskim obszarem bioróżnorodności 
oraz unikalnego krajobrazu. W ramach LIFEscape dwie gminy położone na jego terenie 
będą wspólnie ze społecznościami lokalnymi opracowywać nowy plan zarządzania dla 
tego cennego obszaru.

Obszar pilotażowy 4: Tude Å, Zealand, Denmark
Obszar położony w delcie rzeki Tude w rejonie starożytnego fortu wikingów Trelleborg. 
Dla tego obszaru pilotażowego najistotniejsze jest utworzenie nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tak, aby poprawić widok pomiędzy brzegiem 
morza a fortem. Plan tworzony i realizowany będzie we współpracy ze społecznością 
lokalną przy wykorzystaniu trójwymiarowych wizualizacji.
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