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INFORMACJA PRASOWA | Bruksela |12 czerwca 2015 - Nowy projekt UE zatytułowany 

„MINATURA2020 - Opracowanie koncepcji złóż kopalin o znaczeniu publicznym w Europie”, 

finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, został uruchomiony na 

początku 2015 r. jako odpowiedź na społeczną potrzebę ochrony złóż kopalin o znaczeniu 

publicznym dla przyszłych pokoleń. 

 

Eksploatacja złóż kopalin w Europie ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb 

surowcowych społeczeństwa europejskiego w sposób zrównoważony. Aby cel ten został 

osiągnięty, społeczeństwo musi zapewnić możliwość prowadzenia poszukiwań 

i eksploatacji tych złóż bez uszczerbku dla potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Tym 

samym, potencjał możliwych do eksploatacji złóż kopalin (w tym zaniechanych 

i o znaczeniu historycznym) powinien zostać oceniony również w kontekście uwarunkowań 

przestrzennych i środowiskowych. Dylemat pomiędzy podejmowaniem działalności 

górniczej a innym kierunkiem zagospodarowania terenu stanowi kwestię, która powinna 

być rozstrzygana na podstawie szczegółowych analiz.  
 
W odpowiedzi na to wyzwanie uruchomiony został projekt MINATURA2020, finansowany 

w ramach Programu Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej Horyzont 2020, który jest 

realizowany od lutego 2015 r. Głównym celem tego trzyletniego projektu jest 

opracowanie koncepcji i metodologii definiowania, a następnie zasad ochrony „Złóż 

Kopalin o Znaczeniu Publicznym” (MDoPI/ZKoZP) pod kątem ich optymalnego 

wykorzystania w przyszłości, co miałoby się wiązać z ich objęciem europejskimi 

zharmonizowanymi uregulowaniami prawnymi, systemem wytycznych lub polityką 

ramową. Zapewnienie odpowiedniej polityki planowania, kierującej się zasadą 

zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do eksploatacji kopalin, tak jak to funkcjonuje w 

przypadku innych rodzajów surowców oraz dla innych obszarów planowania 

przestrzennego, stanowi główną siłę napędową projektu MINATURA2020. 
 
Kierowany przez Agencję Międzynarodowej Polityki Surowcowej MinPol (Austria), projekt 

MINATURA2020 korzysta z rozległego doświadczenia międzynarodowego konsorcjum, 

składajacego się z 24 partnerów z 16 krajów członkowskich Unii Europejskiej (Austria, 

Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Polska, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz 3 krajów spoza UE 

(Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia). Wszyscy partnerzy projektu mają bogate 

doświadczenie w zakresie wykonanych projektów o znaczeniu krajowym, 

międzynarodowym i komercyjnym, a także są aktywnymi uczestnikami wspólnoty 

międzynarodowej w obszarze surowców mineralnych.  
 
Szczególny nacisk zostanie położony na efekt synergii i zastosowania projektu w skali 

całej Europy. Dlatego celem Konsorcjum jest włączenie do dyskusji jak największej liczby 

krajów europejskich. W związku z tym, warsztaty interesariuszy projektu będą 

organizowane w 2016 r. w wielu krajach Europy, co powinno zapewnić zgromadzenie jak 

największej ilości informacji i opinii na temat koncepcji Złóż Kopalin o Znaczeniu 

Publicznym.  
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