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 2015 r. – luty 2016 r.
umowa nr WFOŚ/D/668/161/2015

Od momentu rozpoczęcia projektu w dniu 1 marca 2015 r., Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii
Europejskiej” zorganizowało następujące działania mające na celu jego realizację:

Dzień Europy, Bieg Europejski, Dniach Otwartych Funduszy
Data: 9 maja 2015
Miejsce: Gdynia
9 maja przypadła 65 rocznica podpisania Deklaracji Schumana. Tego dnia obchodziliśmy
również Dzień Europy, który ma na celu świętowanie pokoju i jedności. W całej Polsce można było
uczestniczyć w Dniach Otwartych Funduszy, podczas których uczestnicy mieli możliwość zapoznania
się z projektami. Miasto Gdynia zorganizowała Bieg Europejski. Do pokonania uczestnicy mieli 10
kilometrów, natomiast kibice oraz wszyscy chętni mogli skorzystać z innych przygotowanych atrakcji.
Podczas imprezy obecne było również Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Na naszym
stanowisku można było znaleźć gadżety, informatory, a nasi przedstawiciele chętnie odpowiadali na
wszystkie pytania związane z naszą działalnością, również środowiskową. Zainteresowanie naszym
stanowiskiem wykazało ok. 3000 osób. Na wydarzeniu do promocji użyto plakatów a uczestnikom
rozdano flagi, wiatraczki, magnesy, przypinki projektowe.

Green Week 2015: wizyta studyjna
Data: 3-5 czerwca 2015
Miejsce: Bruksela
W czerwcu Komisja Europejska przygotowała swoje coroczne wydarzenie Zielony Tydzień/Green
Week 2015. Konferencja obejmowała 27 sesji, debat i warsztatów, a także dawała możliwość
odwiedzenia 44 niezależnych wystawców związanych z ochroną środowiska oraz kreatywnymi
rozwiązaniami dla ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dostarczyła informacje
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o projekcie LIFE, działalności wielu ciekawych organizacji pozarządowych, władz lokalnych
i regionalnych, organów europejskich itp. Jedno ze stanowisk zajmowała również reprezentacja
z Polski – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, który przyjechał zaprezentować projekt o nazwie:
„Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.
W wydarzeniu wzięło udział 9 osób z regionu.
Podsumowanie wizyty dostępne jest na stronie internetowej Stowarzyszenia pod linkiem:
http://pomorskieregion.eu/zielony-tydzie-2015-zakoczony-n721

Prezentacja projektu "Rak szlachetny - poznaj by ocalić" w Komisji Europejskiej
Data: 3-5 czerwca 2015
Miejsce: Bruksela
W ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia - Green Week 2015 w centrum konferencyjnym
w Brukseli Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Gdańska reprezentował województwo pomorskie i Polskę. Będąc jednym z 44
wystawców promowali projekt "Czynnej ochrony raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych" wśród międzynarodowych specjalistów, przedstawicieli rządów,
władz samorządowych, firm i organizacji pozarządowych prowadzących projekty na rzecz
bioróżnorodności. Aby uatrakcyjnić i przedstawić problem odbiorcom, pracownicy PZPK przez cały
okres trwania wydarzenia budowali GigantoRaka, czyli model raka szlachetnego wykonany z 600
elementów drewnianych. Zainteresowanie projektem było ogromne - stoisko odwiedziło ponad 6000
osób.

Tydzień Zrównoważonej Energii 2015 oraz spotkania towarzyszące
Data: 15-19 czerwca 2015
Miejsce: Bruksela
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii jest największym europejskim wydarzeniem
energetycznym prezentującym działania poświęcone efektywności energetycznej i odnawialnym
źródłom energii. W 2015 roku, już po raz 10-ty inicjatywa Komisji Europejskiej promowała przede
wszystkim dobre praktyki, nowe pomysłów oraz budowe sojuszy na rzecz osiągnięcia celów
energetycznych i klimatycznych Unii Europejskiej. W trakcie obchodów Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonej Energii 2015, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” współorganizowało
wraz z Miastem Łodzią, hiszpańskim Regionem Extremadura oraz siecią ERRIN konferencję pt.
„Energy Brunch – New ways of tackiling renewables”. Głównym celem spotkania była prezentacja
przykładów wprowadzania nowych technologii w odniesieniu do obecnej Europejskiej Polityki
Innowacji i Ram Polityki Klimatyczno-Energetycznej do roku 2030. Nasz region reprezentowała Beata
Maciejewska - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej
modernizacji miasta opowiadając o Słupsku, jako zielonym mieście nowej generacji. Wydarzenie
miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie energii odnawialnej.
W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób.
Notatka z przebiegu konferencji wraz z wybranymi prezentacjami została umieszczona na stronie
internetowej Stowarzyszenia, pod linkiem: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,energyweek-2014-podsumowanie,608.html
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Zielony Tydzień 2015 - Dzień Europejski – Wirty, Marszewo
Data: 5 czerwca 2015
Miejsce: Wirty, Marszewo
5 czerwca 2015 w ramach wydarzenia lokalnego Europejskiego Zielonego Tygodnia 2015 odbyły się
Dni Europejskie w Parkach Leśnych w Wirtach i Marszewie. Celem spotkań była promocja ochrony
bioróżnorodności w Europie oraz propagowanie prośrodowiskowych postaw wśród dzieci
i młodzieży. W wydarzeniach udział wzięło ok. 300 osób. Wydarzenie dodatkowo było objęte
patronatem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Na wydarzeniu do promocji użyto
plakatów a uczestnikom rozdano flagi, wiatraczki, magnesy, przypinki projektowe.

Pomorskie Dni Energii 2015 - 5-ta edycja - wydarzenie lokalne Energy Week 2015
Data: 18 - 26 września 2015
Miejsce: Sopot
18-19 września zainaugurowana została piąta edycja Pomorskich Dni Energii. Pierwszego dnia w UM
Sopot zorganizowane zostało seminarium podzielone na trzy panele: 1. zrównoważona energia na
szczeblu lokalnym, 2. oszczędności dla gmin-zadania inwestycyjne i innowacyjne, 3. innowacyjnie i z
energią-rozwijanie potencjału poprzez inteligentne specjalizacje i projekty międzynarodowe.
W wydarzeniu wzięło 116 osób wedle listy obecności. Przy okazji seminarium odbyło się uroczyste
podpisanie Porozumienia burmistrzów na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym przez 19
gmin z województwa pomorskiego (Sopot, Krokowa, Miasto Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz Gdański,
Kaliska, Gniew, Miastko, Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Gmina Ustka, Gmina Chojnice, Skarszewy,
Pelplin, Rumia, Wicko, Lębork, Gmina Puck, Gmina Słupsk, Brusy). Wydarzenie współorganizowane
było z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W organizację zaangażował się także Urząd Miasta
Sopotu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie zaszczycili
swoją obecnością m.in. Maciej Grabowski (ówczesny Minister Środowiska), Mieczysław Struk
(Marszałek Woj. Pomorskiego), Jacek Karnowski (Prezydent Miasta Sopotu), Danuta Grodzicka-Kozak
(Prezes WFOŚiGW w Gdańsku), Jacek Gdański (zastępca Prezesa NFOŚiGW ).
18 września w Sopocie na Skwerze Kuracyjnym odbył się festyn energetyczny - na stoiskach 23
wystawców można było zapoznać się z zagadnieniami odnawialnej energii, oszczędzania energii,
efektywności energetycznej. Wydarzeniu towarzyszyło rozdanie nagród w konkursie Caritasu "Stare
z Nowego" oraz koncert, które odwiedziło ok. 5 000 osób. Na wydarzeniu do promocji użyto plakaty,
roll-up’y, a uczestnikom rozdano flagi, wiatraczki, magnesy, przypinki projektowe.
W ramach tzw. wydarzeń lokalnych pod patronatem Pomorskich Dni Energii w województwie odbyły
się w dniach 20-26 września wydarzenia zorganizowane przez partnerów: „Słupskie Dni Energii” –
warsztaty: „ Energetyczne spotkania z energią”, „Słupskie Dni Energii” –konferencja, Wizyta studyjna
w Hybrydowej Elektrociepłowni CHP – OZE Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie,
„Bezpieczna Energia z Polską Spółką Gazownictwa” – konferencja .
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Wizyta OPEN DAYS 2015 w Brukseli
Data: 12 - 15 października 2015
Miejsce: Bruksela
W dniach 12 - 15 października br. w Brukseli odbyła się 13. edycja OPEN DAYS pod hasłem
przewodnim „Europejskie regiony i miasta – Partnerzy dla inwestycji i wzrostu”. W trakcie wizyty
studyjnej, uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą ekspercką
w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Aby to ułatwić, organizatorzy wydarzenia zapewnili
delegatom możliwość internetowego zapisu na wybrane przez siebie konferencje oraz spotkania.
Nasi goście wzięli udział m. in. w seminarium zorganizowanym przez Biuro Regionalne Województwa
Pomorskiego pt. "Drive me green! Partnership for Sustainable Mobility" na temat zrównoważonego
i ekologicznego transportu miejskiego. W wizycie wzięło udział 25 osób.

Wizyta NGO'S na OPEN DAYS 2015 w Brukseli
Data: 12 - 15 października 2015
Miejsce: Bruksela
W dniach 12 - 15 października br. do Brukseli przyjechali przedstawiciele najprężniej działających
pomorskich organizacji pozarządowych. W OPEN DAYS wzięło udział 9 osób z następujących
organizacji: Stowarzyszenie Właścicieli Ziemi Uprzemysłowionej RP, Gdańskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Słupskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne, Pomorskie Stowarzyszenie
Integracji Kultur i Sztuki "Jeden Świat", Stowarzyszenie Academia Europa Nostra, Instytut
Metropolitalny, Stowarzyszenie Solidarni "Plus". Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi
doświadczeniami oraz wiedzą ekspercką w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego,
uczestniczenia w wybranych seminariach i konferencjach, a także spotkać się z posłem PE Jarosławem Wałęsą.

Open Days 2015 - wizyta dziennikarzy ukraińskich
Data: 22-27 listopada 2015
Miejsce: Bruksela
W dniach 22-27.11.2015 r. Stowarzyszenie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego zorganizowało wizytę studyjną 6 dziennikarzy z Obwodu Dniepropietrowskiego
(Ukraina) na Pomorzu. Głównymi celami wizyty były zapoznanie dziennikarzy z procesami i efektami
decentralizacji w Polsce oraz z korzyściami i obowiązkami płynącymi z członkostwa kraju w Unii
Europejskiej. Tematem przewodnim spotkań były kwestie związane z ochroną środowiska.
W ramach wizyty dziennikarze spotkali się z przedstawicielami samorządów m.in. Sejmiku woj.
pomorskiego, gminy Puck, powiatu kartuski, miasta Słupsk, uczelni (PG) i edukacji ekologicznej,
lokalnymi mediami. Odbyło się także spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą. Rozmowy
poświęcone były między innymi realizacji projektów unijnych na Pomorzu w zakresie energetyki,
ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi. Wizyta w Zakładzie Utylizacji Odpadów
Stałych w Tczewie umożliwiła przyjrzenie się z bliska funkcjonowaniu najnowocześniejszych
rozwiązań w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Zwiedzanie Laboratorium Innowacyjnych
Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2 Politechniki
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Gdańskiej było okazją do zaprezentowania potencjału pomorskiej uczelni jako atrakcyjnego partnera
do realizacji projektów.
Spotkania dotyczyły również lokalnych inicjatyw i aktywności mieszkańców na rzecz długofalowych
celów UE w tych obszarach. W Słupsku goście wzięli udział w lokalnym forum energetycznym
przysłuchując się debacie na temat m.in. zaangażowania miasta w inicjatywę Porozumienia
Burmistrzów oraz zapoznali się z funkcjonowaniem Zielonego Punktu, który udziela porad
mieszkańcom w zakresie oszczędzania energii i pozyskiwania energii odnawialnej na własne potrzeby.
Wizyta stanowiła okazję do przekazania dobrych praktyk, promocji polityk unijnych na konkretnych
przykładach projektów realizowanych na Pomorzu, a także promocji regionu oraz instytucji
i organizacji działających na jego terenie.

Seminarium OPEN DAYS pt. "Attention! Eco-Connected Regions"
Data: 13 października 2015
Miejsce: Bruksela
W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2015 zorganizowanego przez
Komitet Regionów przygotowane zostało seminarium 'Drive me green! Partnership for Sustainable
Mobility'. Wydarzenie odbyło się 13 października 2015 r. w centrum konferencyjnym przy Avenue
des Arts w Brukseli i zostało poświęcone zielonemu, ekologicznemu transportowi miejskiemu. Należy
podkreślić, iż seminarium jest owocem długotrwałej, efektywnej współpracy pomiędzy
Stowarzyszeniem "Pomorskie w Unii Europejskiej" oraz przedstawicielami zaprzyjaźnionych regionów
i miast, w tym w szczególności: słoweńską Ljubljaną, chorwackim Varaždin, holenderskim Gelderland,
francuskim Picardie, tureckim Eskişehir oraz polskim Lubelskim. Dyrektor Radomir Matczak
zaprezentował Pomorską Kolej Metropolitalną, której zamysłem było połączenie lotniska im. Lecha
Wałęsy z miastami okalającymi, m.in. Gdańskiem, Gdynią, Kartuzami. W seminarium wzięło udział ok.
150 osób z całej Europy.

„Making the circular economy happen”
Data: 28 stycznia 2016
Miejsce: Bruksela
W ramach prowadzenia nowej polityki Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym
(circular economy) odbyła się wizyta Beaty Maciejewskiej, pełnomocniczki prezydenta miasta Słupsk
Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji, która w ramach pobytu
w Brukseli wzięła udział w publicznych konsultacjach dot. gospodarowania odpadami. Spotkanie
zorganizowane zostało przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Uczestnicy spotkania mogli
w sposób bezpośredni wyrazić swoją opinię na temat nowego zrównoważonego modelu
gospodarowania produktami w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej. Założeniem unijnego
projektu gospodarki o obiegu zamkniętym jest zwiększenie i optymalizacja trwałości produktów oraz
ograniczenie zużycia i marnotrawienia zasobów naturalnych.
Notatka została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod
http://pomorskieregion.eu/zielona-europa-zrobmy-to-razem-wizyta-jednostek-z-n780

linkiem:
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Wizyta studyjna ekspertów regionalnych w zakresie polityki przyrodniczo-klimatycznej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska oraz
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ze Słupska
Data: 8-9 lutego 2016
Miejsce: Bruksela
W ramach wizyty trzej eksperci uczestniczyli w konferencji „New Rural Development Plans and the
Environment: The Hidden Truth” organizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
Celem spotkania było przedstawienie oraz dyskusja na temat obecnych kierunków rozwoju obszarów
wiejskich oraz związanych z tym kwestii ochrony środowiska. Ponadto uzupełnieniem wizyty
studyjnej były zorganizowane spotkania eksperckie w Biurze Regionalnym Województwa
Pomorskiego w Brukseli z przedstawicielami europejskich organizacji ekologicznych oraz Komisji
Europejskiej na temat unijnej polityki środowiskowej oraz możliwości finansowania projektów
z dostępnych programów UE, dzięki którym możliwa jest realizacja celów środowiskowych
w państwach członkowskich.
Notatka została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod
http://pomorskieregion.eu/zielona-europa-zrobmy-to-razem-wizyta-jednostek-z-n780

linkiem:

Seminarium regionalne pt. „Ograniczenie niskiej emisji w gminach”
Data: 11 lutego 2016
Miejsce: Słupsk
11 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się seminarium regionalne
pt. „Ograniczenie niskiej emisji w gminach”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pomorskich powiatów i gmin a także firm z regionu.
Podczas seminarium rozmawiano na temat przyczyn powstawania zjawiska niska emisji, szkodliwego
wpływu jakie wywiera ono m.in. na zdrowie mieszkańców. Omówiono konsekwencje środowiskowe,
społeczne i ekonomiczne oraz sposoby przeciwdziałania i ograniczenia zjawiska. Prelegenci
przedstawili przykłady dobrych praktyk w gminach oraz możliwości finansowania inwestycji ze
środków NFOŚiGW oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020
i omówili aktualne aspekty prawne dotyczące przeciwdziałaniu zjawisku niskiej emisji.
W wydarzeniu wzięło udział 35 osób.
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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:
"LIFE Programme workshop - good practice and project achievement".
Data: 14 kwietnia 2015
Miejsce: Bruksela
Przedmiotem warsztatów było zaprezentowanie wszystkich zagadnień programu LIFE+ oraz
odpowiednich rozwiązań i technologii z zakresu ochrony środowiska. Zapotrzebowanie na tego typu
wydarzenie wyklarowało się w toku zgłaszania aplikacji do ww. programu. Warsztat zorganizował
Zespół Komunikacyjny Programu LIFE ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Polski.

4. Europejski Tydzień Pszczół
Data: 30 września – 1 października 2015
Miejsce: Bruksela
Czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Pszczół i Owadów Zapylających miała za zadanie dokonać
przeglądu obecnie istniejących zjawisk dotykających pszczelarzy oraz przedstawić niedawno
zaistniałe wyzwania dla całej gałęzi przemysłu pszczelarskiego, którym pszczoły oraz ich hodowcy
muszą stawić czoła. Skupiono się na znalezieniu wspólnych rozwiązań, położono silny nacisk na dialog
oraz wymianę wspólnych doświadczeń i poglądów, które przyczyniają się do realizacji śmiałych
polityk w celu poprawy warunków pszczół i ich hodowców w Europie i na świecie.

Info Day on the Horizon 2020 Work programme 2016-2017 'Smart, green and integrated transport',
Brussels
Data: 5 listopada 2015
Miejsce: Bruksela
W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyką bezpieczeństwa
transportu drogowego, miejskiej mobilności, zagadnień logistycznych, ekologicznych pojazdów oraz
zautomatyzowanego transportu drogowego w programie Horyzont 2020. Przedstawiono prezentacje
dotyczące zasad uczestnictwa i składania wniosków projektowych oraz zagadnień finansowych.
Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorstw, urzędów
publicznych odpowiedzialnych za rozwój transportu (w tym ochrony środowiska, infrastruktury,
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bezpieczeństwa itp.). W tym dniu można było również zaprezentować pomysł na innowacje lub
zgłosić potrzebę rozwiązania innowacyjnego w ramach poruszanych w tym dniu zagadnień.
b) monitorowanie prac instytucji unijnych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska
W trakcie realizacji projektu pracownicy Stowarzyszenia na bieżąco monitorowali pracę instytucji
unijnych w zakresie ochrony środowiska, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu.
Zdobyte informacje i dokumenty we wspomnianym zakresie były przekazywane w trybie bieżącym do
jednostek z regionu. Powyższe działania dotyczyły przede wszystkim prac Komitetu Regionów oraz
Komisji Europejskiej.
W ramach projektu monitorowane były kwestie związane z ochroną środowiska, w tym
z efektywnością energetyczną, czystym powietrzem i bioróżnorodnością, jak i również gospodarką
wodno-ściekową; monitorowane były także informacje prawne dotyczące ekologii, bioróżnorodności
oraz tematów pokrewnych.
c) udział w pracach Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG)
Nieformalna Grupa Bałtycka (iBSG) to zlokalizowana w Brukseli sieć reprezentująca kilkadziesiąt biur
regionalnych i organizacji z regionu Morza Bałtyckiego. Grupa inicjuje nowe formy szeroko pojętej
współpracy na rzecz efektywnego wdrażania Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego,
pierwszej strategii makroregionalnej w UE, oraz przyczynia się do zwiększania widoczności regionów
bałtyckich na arenie europejskiej.
Seminarium pn. Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport odbyło się 15
czerwca 2015 br. w Brukseli. Pani Joanna Przedrzymirska, Kierownik Centrum Obsługi Projektów
Instytutu Morskiego w Gdańsku zaprezentowała dobre praktyki i przedsięwzięcia realizowane na
terenie Polski i Pomorza. W seminarium uczestniczyło ponad stu przedstawicieli instytucji
regionalnych, naukowych, badawczych z obszaru Morza Bałtyckiego.
d) udział w pracach sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)
W ramach działań związanych z siecią ERRIN pracownicy Stowarzyszenia działali w kilku grupach,
w szczególności w grupie ds. energii i zmian klimatu. W ramach prac w sieci ERRIN pozyskiwane były
informacje na temat przyszłych możliwości finansowania w ramach m.in. instrumentów LIFE+ oraz
Horyzont 2020 (w szczególności działań w zakresie energii), jak również możliwości współpracy
projektowej oraz bieżącej legislacji UE w przedmiotowym zakresie. Ponadto, Stowarzyszenie
„Pomorskie w Unii Europejskiej” było jednym z inicjatorów utworzenia nowej grupy roboczej
w ramach sieci, tj. grupy ds. niebieskiego wzrostu, której działalność została rozpoczęta w styczniu
2015 roku. 29 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie BIG ERRIN Working Group, której
Pomorskie jest jednym z trzech liderów. W ramach spotkania grupy dyskutowano m.in.
o możliwościach finansowego wsparcia sektorów „niebieskiej gospodarki” w obecnej perspektywie
finansowej 2014-2020 w celu zwiększenia innowacyjności całego sektora. W spotkaniu udział wzięło
44 uczestników, reprezentujących członków sieci ERRIN.
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e) pomoc w nawiązywaniu partnerstw międzyregionalnych
Stowarzyszenie na bieżąco informowało beneficjentów na wszystkich szczeblach o poszukiwanych
partnerach do współpracy, czego skutkiem są utworzone międzynarodowe partnerstwa z udziałem
jednostek z terenu Pomorza.
f) monitorowanie prac nad programami wspólnotowymi w zakresie energii, ochrony środowiska
i zielonego transportu
Pracownicy Stowarzyszenia podczas trwania projektu monitorowali w trybie bieżącym pojawiające
się informacje na temat pozyskiwania środków na projekty w przedmiotowym zakresie w ramach
nowej perspektywy finansowej. Informacje były regularnie wysyłane do jednostek w regionie.
g) publikacja informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia i wysyłka informacji
do zainteresowanych podmiotów z terenu województwa pomorskiego
Na stronie Stowarzyszenia na bieżąco publikowane były informacje na temat odbywających się
konferencji i warsztatów oraz wykonane po ich zakończeniu sprawozdania; poszukiwań partnerów do
projektów, wezwań do składnia wniosków; dokumentów Komisji Europejskiej z zakresu ochrony
środowiska, efektywności energetycznej, bioróżnorodności, zmian klimatu, a także gospodarki
wodnej oraz zielonego transportu.
Kluczowe informacje z ww. obszaru były również wysyłane drogą mailową do zainteresowanych
podmiotów z województwa pomorskiego. W okresie realizacji projektu wysłano łącznie ok. 30 tego
typu informacji.
h) przygotowanie materiałów promujących projekt „Zielona Europa. Zróbmy to razem!”
W ramach promocji projektu zostały przygotowane (wedle wskazań zaprezentowania logotypów
projektu) a następnie wyprodukowane gadżety:
•
•
•
•

Power bank – 50 sztuk;
Pamięć USB – 100 sztuk;
Kubek termiczny – 100 sztuk;
Torba ekologiczna – 400 sztuk.
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