SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek
z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów,
zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
okres sprawozdawczy: marzec 2013 r. – luty 2014 r.
Od momentu rozpoczęcia projektu w dniu 1 marca 2013 r., Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii
Europejskiej” zorganizowało następujące działania mające na celu jego realizację:

Dzień
Informacyjny
o
Europejskim
Instytucie
Innowacji
i
Technologii
(EIT)
oraz funkcjonujących w jego ramach Wspólnotach Wiedzy i Innowacji (KICs) połączony
z prezentacją programu Horyzont 2020
Data: 9 maja 2013
Miejsce: Gdańsk
Stowarzyszenie „Pomorskie w UE” wraz z Politechniką Gdańską zorganizowało seminarium pt. „Kurs
na Horyzont! Jak budować regionalne partnerstwa na rzecz innowacji w nowej perspektywie
budżetowej”. Spotkanie było okazją do zapoznania uczestników z najnowszymi trendami w polityce
Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju oraz możliwościami, które pojawiają się podczas dyskusji
nad nowym okresem wieloletniego programowania budżetowego Unii Europejskiej na lata 20142020. Program obejmował następujące zagadnienia: budowa innowacyjności w Europie w oparciu o
międzynarodowe partnerstwa- Europejski Instytut Innowacji i Technologii; Wspólnoty Wiedzy
i Innowacji - regionalne inkubatory innowacyjności (Prezentacja Innoenergy); Horyzont 2020 –
Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020); Prognozy dla wspierania
innowacji w nowej perspektywie budżetowej; Prezentacja ERRIN - European Regions Research and
Innovation Network. Rola współpracy i lobbingu na rzecz innowacji.
W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób.
Notatka nt. konferencji została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod poniższym
linkiem:http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,w-gdansku-o-inicjatywie-horyzont-i-budowaniupartnerstw-na-rzecz-innowacji,331.html

Green Week 2013: seminarium „Jeziora – cenne ostoje przyrody. Jak poprawić stan ekosystemów
jeziornych?” oraz wystawa zdjęć zatytułowana „Pomorskie jeziora ostoją bioróżnorodności”
Data: 4 czerwca 2013
Miejsce: Bruksela
We współpracy z Zespołem Pomorskich Parków Krajobrazowych oraz Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w trakcie obchodów Europejskiego Zielonego
Tygodnia 2013, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zorganizowało seminarium
poświęcone tematyce kondycji ekosystemów jeziornych. W ramach seminarium, przedstawiciel
Komisji Europejskiej zaprezentował możliwości finansowania projektów mających na celu ochronę
bioróżnorodności, w tym projektów prowadzonych na rzecz poprawy stanu jezior, w nowej
perspektywie finansowej. Seminarium połączone było z wystawą zdjęć poświęconych pomorskim
jeziorom, przygotowaną przez Zespół Pomorskich Parków Krajobrazowych w związku z obchodzonym
w województwie pomorskim Rokiem Jezior Pomorza.
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W wydarzeniu wzięło udział 50 osób.
Notatka z przebiegu konferencji została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod
poniższym linkiem: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,dni-kaszubskie-w-brukseli-4-5czerwca-2013-,348.html.

Green Week 2013: wizyta studyjna
Data: 4-6 czerwca 2013
Miejsce: Bruksela
W ramach Zielonego Tygodnia 2013, poświęconego zagadnieniom jakości powietrza odbyła się wizyta
studyjna przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych. Uczestnicy wizyty mieli szansę wziąć udział w szeregu seminariów poświęconych
tematyce aktualnego stanu jakości powietrza i skutków jego zanieczyszczenia dla ludzi oraz unijnej
polityce na rzecz poprawy jakości powietrza. W 2013 r. Komisja Europejska przeprowadza przegląd
swojej polityki w tej dziedzinie. Pomimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach, na najgęściej
zaludnionych obszarach UE nadal często przekracza się niektóre normy jakości powietrza, zwłaszcza
pod względem takich zanieczyszczeń jak cząstki stałe, ozon w warstwie przyziemnej, dwutlenek
azotu. Wyniki przeglądu zostaną wykorzystane jako podstawa dla nowej wersji strategii UE na rzecz
jakości powietrza, obejmującej nowe, potwierdzone cele na rok 2020 i lata późniejsze, a także listę
głównych inicjatyw i instrumentów, które pozwolą na osiągnięcie tych celów. Podczas pobytu w
Brukseli, uczestnicy wizyty wzięli również udział w organizowanym przez Stowarzyszenie seminarium
na temat stanu ekosystemów jeziornych.
W wizycie wzięło udział 21 osób.
Program wizyty dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia pod
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/download/o-03-program-ramowy-pobytu-delegacji.pdf

linkiem:

Tydzień Zrównoważonej Energii 2013 oraz spotkania towarzyszące
Data: 27 czerwca 2013
Miejsce: Bruksela
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii jest największym europejskim wydarzeniem
energetycznym prezentującym działania poświęcone efektywności energetycznej i odnawialnym
źródłom energii. Organizowany od 2006 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej ma na celu przede
wszystkim rozpowszechnianie najlepszych praktyk, inspirowanie nowych pomysłów oraz budowanie
sojuszy na rzecz osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych Unii Europejskiej. W ramach
oficjalnego programu obchodów Tygodnia Zrównoważonej Energii 2013, Stowarzyszenie „Pomorskie
w Unii Europejskiej” współorganizowało konferencję na temat finansowania zrównoważonych
projektów energetycznych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prezentujący dotychczasowe doświadczenia w finansowaniu
zrównoważonych projektów energetycznych i możliwości współpracy w ramach nowej perspektywy
finansowej. Ponadto na konferencji byli obecni przedstawiciele europejskich regionów i organizacji
działających na rzecz zrównoważonej energetyki, prezentujący efekty prowadzonych projektów
Końcowe przemówienie wygłosił sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie wewnętrznego
rynku energii, europoseł Jerzy Buzek.
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Wydarzenie to jest największym europejskim przedsięwzięciem energetycznym, prezentującym
działania poświęcone efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii. Z uwagi na
zakwalifikowanie konferencji do głównego programu obchodów Tygodnia Zrównoważonej Energii,
Komisja Europejska była współorganizatorem wydarzenia, zapewniając salę w Budynku Charlemagne
wraz z infrastrukturą techniczną, obsługę tłumaczy oraz catering dla uczestników wydarzenia.Całość
została przygotowana we współpracy z przedstawicielami sieci ERRIN (European Regions Research
and Innovation Network), Climate Alliance i EUREC Agency oraz regionów: Aragonii, Sardynii
i Południowej Danii.
W wydarzeniu wzięło udział 80 osób.
Notatka z przebiegu konferencji wraz z wybranymi prezentacjami została umieszczona na stronie
internetowej Stowarzyszenia, pod linkiem: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,pomorskiew-ramach-europejskiego-tygodnia-zrownowazonej-energii-2013,361.html.

Tydzień Zrównoważonej Energii 2013: wizyta studyjna
Data: 25-27 czerwca 2013
Miejsce: Bruksela
W ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii 2013, w dniach 25-27 czerwca odbyła się wizyta studyjna
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Instytutu Maszyn
Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN. Uczestnicy wizyty mieli możliwość wzięcia udziału
w szeregu konferencji poświęconych tematyce zrównoważonej energii, wśród których większość
dotyczyła kwestii finansowania inwestycji energetycznych w nowej perspektywie finansowej 20142020. Goście z regionu wzięli udział m.in. w konferencji współorganizowanej przez Stowarzyszenie –
„Meeting the energy grand challenge with the EU Budget”.
W wydarzeniu wzięło udział 6 osób.

Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2013: seminarium „Biznes? Kultura? Turystyka? –
wybierz coś dla siebie! Zainspiruj pomysły w dążeniu do wzrostu gospodarczego i miejsc pracy”
Data: 9 października
Miejsce: Bruksela
Tematem przewodnim tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2013
był nowy okres programowania i przygotowania samorządów do nowej perspektywy finansowej.
W czasie tego niezwykle intensywnego tygodnia w Brukseli odbyło się ponad sto seminariów
i warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele europejskich regionów. W tym roku
Stowarzyszenie po raz kolejny przewodniczyło partnerstwu regionalnemu. W ramach współpracy
siedmiu regionów europejskich przygotowano seminarium „Business? Culture? Tourism? – take your
pick! Inspire ideas to specialize for more growth and jobs” (Biznes? Kultura? Turystyka? – wybierz coś
dla siebie! Zainspiruj pomysły w dążeniu do wzrostu gospodarczego i miejsc pracy”). Debata
skoncentrowana była na tematyce wzrostu gospodarczego, który według założeń Europa 2020, jest
inteligentny (poprzez inwestycje w strategiczne gałęzie gospodarki), zrównoważony (gospodarka
niskoemisyjna) i włączający (czyli zorientowany na całość społeczeństwa). Wydarzenie było również
okazją do wymiany poglądów i dobrych praktyk dla przedstawicieli partnerskich regionów w zakresie
rozwiązań i inwestycji (w tym w szczególności inwestycji ze środków strukturalnych) sprzyjających
środowisku naturalnemu i wpływających pozytywnie na rozwój potencjału miast i poprawę jakości
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życia mieszkańców. Przy okazji tego wydarzenia nawiązano roboczy kontakt z NECSTouR – europejska
siecią na rzecz zrównoważonej a jednocześnie konkurencyjnej turystyki.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób.
Dodatkowo Stowarzyszenie zorganizowało wizytę studyjną, której uczestnicy mieli okazję wziąć
udział w serii spotkań, seminariów i warsztatów organizowanych w ramach OPEN DAYS 2013.
W wizycie towarzyszącej OPEN DAYS 2013 udział wzięło 17 osób.
Link do wydarzenia: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,pomorskie-akcenty-open-days2013,443.html

Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2013 – wydarzenie lokalne – EUROPA W TWOIM
REGIONIE – POMORSKIE DNI ENERGII 2013
Data: 24-25 października 2013
Miejsce: Gdańsk
W ramach wydarzenia lokalnego Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w dniach 24-25
października 2013 r. równolegle z 9.Targami Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TechniconInnowacje odbyła się trzecia edycja Pomorskich Dni Energii. Był to dwudniowy „festiwal energii”,
w ramach którego, odbyły się targi, liczne prezentacje i debaty. Wydarzenie to skupiło instytucje
naukowe, przedsiębiorców, animatorów działań edukacyjnych, stowarzyszenia i instytucje z branży
energetycznej, a także przedstawicieli organów publicznych. .
Pomorskie Dni Energii skierowane są do wszystkich, którzy będąc konsumentami energii
w gospodarstwach domowych chcieliby wiedzieć więcej o tym, skąd pochodzi użytkowana przez nich
energia oraz – co najważniejsze – w jaki sposób korzystać z niej w sposób oszczędny
i zrównoważony. Misją Pomorskich Dni Energii jest promocja pozytywnych zachowań i edukacja,
które przyczyniają się do podejmowania rozsądnych decyzji energetycznych.
Nasi partnerzy i wystawcy przygotowali również liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży.
Wydarzenie zainaugurowała konferencja prasowa pod hasłem: „Dialog zamiast propagandy”
zorganizowana przez realizatorów projektu „Razem o łupkach”. „Razem o łupkach” to innowacyjne
podejście
do
prowadzenia
komunikacji
publicznej,
zakładające,
że
decyzje
w strategicznych i kontrowersyjnych dla regionu kwestiach, takich jak poszukiwanie gazu łupkowego,
powinny zapadać wspólnie z lokalną społecznością. Działania dialogowe oparte są
o funkcjonowanie Lokalnych Komitetów Dialogu (LKD), do których rekrutacja właśnie się rozpoczęła.
LKD to zespoły złożone z przedstawicieli samorządu lokalnego, zainteresowanych mieszkańców oraz
przedstawicieli firmy wydobywczej. Udział w pracach komitetów to możliwość wymiany poglądów,
zdobycia wiedzy, stworzenia wspólnego stanowiska i przekazania go innym mieszkańcom
i instytucjom decyzyjnym.
Pierwszego dnia odbyła się konferencja naukowa „Przyszłość energetyki odnawialnej” zorganizowana
przez
Koło
Naukowe
Studentów
Fizyki
przy
Wydziale
Fizyki
Technicznej
i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz spotkanie gmin zainteresowanych europejską
inicjatywą na rzecz ochrony klimatu – Porozumienie Burmistrzów.
Podczas wydarzenia nie zabrakło prezentacji poświęconych m.in. bezpiecznej, czystej i wydajnej
energii w nowym Programie Ramowym UE - HORYZONT 2020, energetyce fotowoltaicznej, czy
sposobach pozyskania dofinansowania na projekty związane z energetyką. Kolejny raz zorganizowano
Kawiarenki Energetyczne gdzie w przyjaznej atmosferze odbywały się rozmowy z ekspertami
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z różnych dziedzin energetyki m.in. na temat wpływu poszukiwań gazu z łupków na środowisko
naturalne i o relacjach między energetyką a turystyką.
Impreza została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz ze środków projektu INNOpomorze - Pomorskie Centrum
Innowacji. Była też współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
Pośród partnerów projektu znaleźli się m.in. Samorząd Województwa Pomorskiego, Politechnika
Gdańska, Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja
Rozwiązań Eko-Energetycznych, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo – Kanalizacyjna i Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku oraz IKEA
Gdańsk i OPEC Sp. z o.o.
W dniach 24 i 25 października 2013 r. Pomorskie Dni Energii oraz targi Technicon-Innowacje
odwiedziło łącznie ponad 4 tys. odwiedzających, wśród nich liczne grupy studentów i uczniów,
przedstawicieli samorządów lokalnych i świata nauki.
Link do wydarzenia: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/pomorskie-dni-energii-2013,ps,81.html

SEMINARIUM „Wspólna Polityka Rybołówstwa. Kurs na 2020”
Data: 22 listopada 2013
Miejsce: Ustka
Celem seminarium było zaprezentowanie i omówienie kształtu Wspólnej Polityki Rybołówstwa po
reformie. Przedstawiono ostateczny kształt Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nie
zabrakło również tematu regionalizacji w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE.
Jednym z uczestników i współorganizatorem debaty był europoseł do Parlamentu Europejskiego –
Jarosław Wałęsa, członek Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego. Seminarium
zorganizowano w całości, m.in., we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego oraz Miastem Ustka.
W wydarzeniu wzięło udział ok. 90 osób.
Link do wydarzenia: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/seminarium-wpryby-kurs-na-2020,ps,107.html

Wizyta studyjna „Kurs na 2020. Nowa perspektywa finansowa. Szanse i wyzwania dla władz
lokalnych i regionalnych”
Data: 26-28 listopada 2013
Miejsce: Bruksela
W ramach wizyty studyjnej poruszono takie zagadnienia jak: Program Horyzont 2020, inicjatywy na
rzecz wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia młodych, bioróżnorodność, oraz nowe wytyczne dla
pomocy regionalnej. Wśród gości trwającej trzy dni wizyty znaleźli się m.in., poseł do Parlamentu
Europejskiego Jan Olbrycht, Krzysztof Kasprzyk (Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE), Marek
Ziółkowski (DG REGIO) oraz Marco Canton (sieć ERRIN). W wydarzeniu udział wzięło 18 osób:
przedstawiciele urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także uczelni, klastrów oraz władz lokalnych.
W wydarzeniu wzięło udział 16 osób.
5

Informacja o wydarzeniu oraz materiały i zdjęcia z wizyty dostępne są na stronie internetowej pod
linkiem:http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,wizyta-studyjna-26-28-listopada-2013,491.html.

Wizyta studyjna „Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania
na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza
Transportowego Bałtyk – Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym”
Data: 18-19 lutego 2014
Miejsce: Bruksela
Tematem przewodnim wizyty była kwestia realizacji planowanych korytarzy transportowych Unii
Europejskiej w perspektywie 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Korytarza Bałtyk-Adriatyk
(BAC). Głównym celem spotkań było omówienie problemu usprawnienia zrównoważonego
transportu w Europie oraz roli, jaką w tym procesie może odegrać Polska i polskie regiony. W ciągu
dwóch dni uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozmaitymi aspektami polityki transportowej:
tematyką kształtu sieci TEN-T w Europie po roku 2014 i finansowaniem infrastruktury transportowej
w Europie. Spotkanie było także okazją do poszerzenia sieci kontaktów i wymiany doświadczeń
z przedstawicielami zagranicznych regionów zlokalizowanych na osi korytarza BAC.
Program pierwszej części wizyty pozwolił na przybliżenie takich tematów jak: planowany kształtu sieci
TEN-T w Europie po roku 2014, wizja realizacji europejskiej polityki transportowej oraz inwestycji
w infrastrukturę transportową w Europie z perspektywy wdrażania polityki spójności, działania
na rzecz wspierania multimodalności i intermodalności w Europie, zrównoważona logistyka
w Europie oraz rola portów śródlądowych w multimodalnej sieci transportowej. W trakcie spotkanie
zostały również zaprezentowane priorytety działań Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk, a zaproszeni przedstawiciele Austrii, Chorwacji i Włoch przedstawili
działania wspierające rozwój korytarza Bałtyk-Adriatyk w swoich krajach i regionach.
Drugiego dnia spotkań goście mieli okazję zapoznać się z prezentacjami na temat finansowania
infrastruktury transportowej w Europie. Omówiono takie tematy jak: finansowanie sieci TEN-T ze
środków krajowych i europejskich, zagadnienia z zakresu badań i innowacji w transporcie w ramach
programu Horyzont 2020 oraz możliwości finansowe instrumentu „Łącząc Europę”. Kolejnym,
podsumowującym punktem programu, było spotkanie w Parlamencie Europejskim,
z przedstawicielem Komisji ds. Transportu, Posłem Arturem Zasadą. Na zakończenie wizyty uczestnicy
odwiedzili dworzec multimodalny Schuman, będący obecnie w trakcie przebudowy.
Wizyta studyjna została zorganizowana w partnerstwie Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”
oraz Przedstawicielstwem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biurem Informacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego,
Biurem Regionalnym Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwem Województwa Łódzkiego
i Miasta Łodzi, Regionalnym Biurem Województwa Śląskiego i Przedstawicielstwem Małopolski
w Brukseli.
W wydarzeniu wzięło udział 80 osób.
Informacja o wydarzeniu oraz materiały i zdjęcia z wizyty dostępne są na stronie internetowej pod
linkiem:http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,podsumowanie-wizyty-studyjnej-baltykadriatyk-w-perspektywie-2014-2020-18-19-lutego-bruksela-,526.html
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Stałe działania informacyjne i promocyjne w zakresie ochrony środowiska oraz tzw. czystej energii
i efektywności energetycznej:
a) udział w konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z zakresu zagadnień środowiskowych
Do najważniejszych należy zaliczyć:
26 marca 2013, Parlament Europejski, Bruksela – Posiedzenie komisji międzyparlamentarnej
ws. równego i skutecznego stosowania prawa UE w zakresie środowiska naturalnego
Zorganizowane przy wsparciu Dyrekcji ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi,
posiedzenie poświęcone było przyczynom niestosowania przepisów prawa UE w zakresie
środowiska naturalnego.
24 kwietnia, posiedzenie komisji ds. Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu
RegionówPosiedzenie komisji było w dużej mierze poświęcone omówieniu dokumentu
roboczego będącego wstępem do opinii Komitetu Regionów nt. wydobycia węglowodorów ze
złóż niekonwencjonalnych (m.in. gazu łupkowego). W posiedzeniu wziął udział poseł Bogusław
Sonik, który zaprezentował najważniejsze wnioski z przygotowanego przez siebie raportu w
przedmiotowym zakresie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy wypowiedzieli się na
temat możliwości wprowadzenia ram legislacyjnych regulujących procesy poszukiwawcze
i wydobywcze.
24 czerwca 2013, Bruksela – 4. spotkanie sygnatariuszy Porozumienia między burmistrzami
na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym
Porozumienie Burmistrzów to oddolny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne,
które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy
Porozumienia jest wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel redukcji emisji CO2 o 20%
do 2020 roku. Podczas tegorocznej uroczystości, do grona sygnatariuszy Porozumienia
przystąpiło Miasto Słupsk.
21 września 2013, Parlament Europejski, Bruksela – konferencja “Meeting the EU 2020
Biodiversity Conservation: Mainstreaming Conservation”
Celem konferencji było propagowanie idei wysunięcia na pierwszy plan działań związanych
z zachowaniem bioróżnorodności w Europie. Wpływa ona pozytywnie nie tylko na równowagę
ekosystemu ale też na społeczno-ekonomiczne bezpieczeństwo. . Podczas konferencji
omówiono, m.in., strategię na rzecz zielonej infrastruktury opracowaną przez Komisję
Europejską. W strategii zawarte są realne możliwości włączenia działań na rzecz ochrony
środowiska i biologicznej różnorodności gatunkowej w plany architektonicznego rozwoju miast
oraz sektor turystyki
1 października 2013, Parlament Europejski, Bruksela – konferencja "NAIADES: promocja
i przyszłość żeglugi śródlądowej w Europie"
Wydarzenie poświęcone było opublikowanemu przez Komisję Europejską w dn. 10 września
2013 pakietowi NAIADES II, którego celem jest zwiększenie liczby przewozów towarowych
rzekami i kanałami w Europie przy jednoczesnym stałym podnoszeniu jakości wodnego
transportu śródlądowego. Planowane działania mają na celu zwiększenie wykorzystania dróg
wodnych w Europie i ułatwienie przewozu towarów transportem wodnym.
21 października 2013, Komisja Europejska, Bruksela
Transport”

– konferencja „Clean Power for
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Celem konferencji była próba oceny możliwości wykorzystania paliw alternatywnych
w transporcie. Działania w tym kierunku pozwolą, m.in., na redukcję zanieczyszczeń oraz
tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak aby skutecznie spopularyzować użycie nowych,
ekologicznie napędzanych samochodów, należy znacząco obniżyć koszty ich produkcji,
rozbudować i ujednolicić infrastrukturę tankowania (lub ładowania) w obrębie UE oraz
uregulować system opodatkowania nowych paliw.
b) monitorowanie prac instytucji unijnych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska
W okresie realizacji projektu pracownicy Stowarzyszenia monitorowali pracę instytucji unijnych
w zakresie ochrony środowiska, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu i na bieżąco
przesyłali do jednostek z regionu istotne informacje i dokumenty związane z kształtowaniem polityki
unijnej we wspomnianym zakresie.
W okresie marzec-październik 2013, powyższe działania dotyczyły przede wszystkim prac Komitetu
Regionów. Formułował on opinię na temat gazu łupkowego oraz dokonywał przeglądu
najważniejszych celów UE dotyczących odpadów, czystej energii dla transportu oraz uruchomienia
wewnętrznego rynku energii.
W ramach projektu monitorowane były kwestie związane z ochroną środowiska, w tym z czystym
powietrzem i bioróżnorodnością, jak i również gospodarką wodną w zakresie oczyszczania wód
oraz ochrony przeciwpowodziowej; kontrolowane były także informacje prawne dotyczące ekologii
oraz tematów pokrewnych .
c) udział w pracach Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG)
Nieformalna Grupa Bałtycka (iBSG) to działająca w Brukseli sieć regionów Morza Bałtyckiego stale
współpracująca z Komisją Europejską i innymi jednostkami aktywnymi w zakresie współpracy
bałtyckiej. 17 czerwca 2013 iBSG zorganizowała seminarium poświęcone przyszłości Strategii UE dla
Regionu Morza Bałtyckiego w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W czasie
wydarzenia podkreślono znaczenie Strategii w kwestiach związanych z komercjalizacją wiedzy,
edukacją i energią.
Poruszony został również problem braku świadomości beneficjentów na wszystkich szczeblach, który
można zredukować jedynie poprzez szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne,
budowanie współpracy i „bałtycki earmarking”, pozwalający na współfinansowanie tych działań
ze strony instytucji zarządzającej.
Informacja o wydarzeniu została zamieszczona pod linkiem:
http://www.pomorskieeu.pl/pl/wiadomosci,jak-skutecznie-realizowac-cele-strategii-ue-dla-regionu-morza-baltyckiego-wnowym-okresie-programowania-,352.html.
d) udział w pracach sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) ds. energii
i zmian klimatu
W ramach działań związanych z siecią ERRIN pracownicy Stowarzyszenia pozyskiwali informacje
nt. przyszłych możliwości finansowania w ramach instrumentów LIFE+ oraz Horyzont 2020
(w szczególności działań w zakresie energii) jak również możliwości współpracy projektowej oraz
bieżącej legislacji UE w przedmiotowym zakresie.
e) pomoc w nawiązywaniu partnerstw międzyregionalnych
Poruszony został również problem braku świadomości beneficjentów na wszystkich szczeblach, który
można zredukować jedynie poprzez szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne,
budowanie współpracy i „bałtycki earmarking”, pozwalający na współfinansowanie tych działań ze
strony instytucji zarządzającej
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W ramach działań projektowych Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło
międzynarodowych partnerstw z udziałem jednostek z terenu Pomorza.

w

tworzeniu

Jako przykład działań tego typu należy wymienić współpracę z Centrum Doskonalenia na rzecz
Zrównoważonej Technologii Wody WETSUS z Leeuwarden (Holandia), które za pośrednictwem
Stowarzyszenia nawiązało kontakt z Gdańską Fundacją Wody oraz Politechniką Gdańską. Kontakty te
mogą w przyszłości zaowocować konkretnymi działaniami projektowymi.
f)

monitorowanie prac nad programami wspólnotowymi w zakresie energii, ochrony środowiska
i zielonego transportu

Pracownicy Stowarzyszenia przez cały okres trwania projektu monitorowali w trybie bieżącym
informacje na temat nowej perspektywy finansowej i instrumentów, z których beneficjenci będą
mogli pozyskiwać środki na projekty w przedmiotowym zakresie. Informacje były regularnie wysyłane
do jednostek w regionie, a część z nich została zamieszczona na stronie internetowej w zbiorczym
zestawieniu dotyczącym programów i instrumentów dostępnych w okresie 2014-2020:
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/srodki-wspolnotowe-planowane-nabory-w-2014-r-,ps,111.html.
g) publikacja informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia i wysyłka informacji
do zainteresowanych podmiotów z terenu województwa pomorskiego
Wśród opublikowanych na stronie Stowarzyszenia informacji znalazły się, m.in: zaproszenia na
warsztaty i seminaria odbywające się w całej Europie, sprawozdania z konferencji, wezwania do
składania wniosków oraz informacje dotyczące poszukiwania partnerów do projektów i inne
informacje bieżące.
Kluczowe informacje z ww. obszaru były również wysyłane drogą mailową do zainteresowanych
podmiotów z województwa pomorskiego. W okresie realizacji projektu wysłano łącznie ok. 40 tego
typu informacji.
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