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MINATURA2020 – Złoża kopalin mineralnych o znaczeniu publicznym 
 

INFORMACJA PRASOWA|Bruksela|4 marca 2016 – W ramach projektu MINATURA2020 

w ostatnim czasie zakończone zostały dyskusje nad roboczą definicją "Złóż Kopalin o 

Znaczeniu Publicznym" (MDoPI/ZKoZP). Prace zostały wsparte ogólnodostępną ankietą 

internetową, organizacją kilku krajowych warsztatów interesariuszy oraz publikacją 

materiałów promocyjnych w różnych językach. 

 

Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt MINATURA2020 został 

uruchomiony w lutym 2015 roku z myślą o opracowaniu koncepcji i metodologii 

ochrony europejskich nieenergetycznych "Złóż Kopalin o Znaczeniu Publicznym" 

(MDoPI/ZKoZP) w celu zapewnienia ich optymalnego wykorzystania w przyszłości.  

Spotkanie członków konsorcjum mające na celu ostateczne sformułowanie 

definicji "Złóż Kopalin o Znaczeniu Publicznym", odbyło się 21 stycznia 2016 roku w 

Wiedniu (Austria). Zespół uzgodnił następującą definicję roboczą:  

"Złoże kopaliny ma znaczenie publiczne, jeśli posiadana o nim informacja 

wykazuje, że jego zrównoważona eksploatacja może przynieść korzyści 

ekonomiczne, społeczne lub inne dla Unii Europejskiej (lub jej państw 

członkowskich lub określonego regionu/jednostki terytorialnej) 

Powyższa definicja zostanie poddana dyskusji, testowana i dopracowywana 

podczas krajowych konsultacji z interesariuszami i innych spotkań, jakie odbędą się 

w 2016 roku. 

Ponadto partnerzy projektu aktualnie prowadzi badanie ankietowe na temat "Złóż 

Kopalin o Znaczeniu Publicznym" wśród interesariuszy reprezentujących kilka krajów 

europejskich. Celem ankiety jest zebranie informacji na termat ochrony złóż kopalin 

nieenergetycznych. Konsorcjum projektu zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

wzięcia udziału w ankiecie za pośrednictwem strony internetowej 

(http://minatura2020.eu/survey-minatura/).  

Strona internetowa MINATURA2020 zawiera również informacje i materiały 

promocyjne dotyczące projektu w językach wszystkich krajów będących członkami 

konsorcjum, pod adresem:  http://minatura2020.eu/national-pages/.  

Zarówno ankieta jak i strony krajowe są w pełni dostosowane do 

ogólnoeuropejakiego charakteru projektu. W związku z tym, aby zebrać jak 

najszerszy zakres opinii na temat "Złóż Kopalin o Znaczeniu Publicznym", w wielu 

krajach europejskich w 2016 roku organizowane będą warsztaty interesariuszy tego 

projektu. 
 
Kierowany przez Agencję Międzynarodowej Polityki Surowcowej MinPol (Austria), projekt 

MINATURA2020 korzysta z bogatego doświadczenia międzynarodowego konsorcjum, 

składającego się z 24 partnerów z 16 krajów członkowskich Uni Europejskiej (Austria, Belgia, 

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

Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz trzech państw spoza UE (Bośnia i 

Hercegowina, Czarnogóra, Serbia) 
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