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 2014 r. – luty 2015 r.
umowa nr WFOŚ/D/668/132/2014
Od momentu rozpoczęcia projektu w dniu 1 marca 2014 r., Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii
Europejskiej” zorganizowało następujące działania mające na celu jego realizację:

Dzień Informacyjny pt. „2014-2020-perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji.
Szansa na rozwój i możliwości finansowania”
Data: 27 marca 2014
Miejsce: Gdańsk
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zorganizowało szkolenie pt. „2014-2020 —
perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości
finansowania.”, którego celem było przybliżenie uczestnikom szerokiego spektrum możliwości
finansowania inicjatyw w kontekście Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programów
operacyjnych ukierunkowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości m.in. Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób.
Notatka nt. konferencji została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod poniższym
linkiem:
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,2014-2020-perspektywa-finansowa-ue-dlaprzedsiebiorczosci-i-innowacji-szansa-na-rozwoj-i-mozliwosci-finansowania-gdansk-27-03-2014relacja-ze-spotkania-,551.html

Green Week 2014: seminarium „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na przełomie ostatnich 20 lat
- budowanie trwałej infrastruktury w Europie”
Data: 5 czerwca 2014
Miejsce: Bruksela
Seminarium „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na przełomie ostatnich 20 lat — budowanie
trwałej infrastruktury w Europie" odbyło się w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia Green
Week 2014, flagowej imprezy Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. W seminarium
uczestniczyli m.in. eksperci z Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Polski, którzy przedstawili systemy
zarządzania gospodarką wodno-ściekową w swoich regionach oraz przedstawiciele Dyrekcji
Generalnej ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej, odpowiedzialni za rozwój polityk
i instrumentów w powyższym temacie. Pomorze reprezentowała Pani Marzena Sobczak, Dyrektor
Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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,-rozwoj-gospodarki-wodno1

sciekowej-na-przelomie-ostatnich-20-lat-budowanie-trwalej-infrastruktury-w-europie-czylisniadanie-robocze-w-ramach-konferencji-green-week-2014,586.html

Green Week 2014: wizyta studyjna
Data: 3-5 czerwca 2014
Miejsce: Bruksela
W ramach Zielonego Tygodnia Green Week 2014, poświęconego efektywnemu gospodarowaniu
zasobami i odpadami w gospodarce, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uczestnicy wizyty mieli możliwość udziału w ponad 40 seminariach
i warsztatach, podczas których wymieniali się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami. Komisja
Europejska podczas Green Week 2014 zwróciła szczególną uwagę na istotną rolę zasobów oraz ich
racjonalnego i oszczędnego wykorzystywania. Podczas pobytu w Brukseli, uczestnicy wizyty wzięli
również udział w organizowanym przez Stowarzyszenie seminarium na temat gospodarki wodnościekowej na przełomie ostatnich 20 lat.
W wizycie wzięło udział 6 osób.
Podsumowanie wizyty dostępne jest na stronie internetowej Stowarzyszenia pod linkiem:
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,green-week-2014-juz-za-nami-,585.html

Tydzień Zrównoważonej Energii 2014 – wydarzenie lokalne – konferencja: „Inteligentne
Budownictwo – specjalizacje Pomorza, SMART E+”
Data: 10-11 czerwca 2014
Miejsce: Gdańsk
W dniach 10-11 czerwca 2014 roku w Centrum Hewelianum w Gdańsku odbyła się konferencja
poświęcona energetyce prosumenckiej, budownictwu energooszczędnemu oraz możliwości
finansowania przedsięwzięć energooszczędnych.
W ciągu dwóch dni uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozmaitymi aspektami polityki
energetycznej. Przedstawiono prezentacje ukazujące, m.in. możliwości rozwoju ekoenergetycznego
budownictwa poprzez efektywne inwestowanie w nowe technologie, certyfikację instalatorów OZE
w kontekście zmian w Prawie Energetycznym, rozwój programu PROSUMENT, a także możliwości
finansowania przedsięwzięć energooszczędnych.
Podczas pierwszego konferencji podpisano „Porozumienie w sprawie Inteligentnego budownictwa”
przez Gdański Klaster Budowlany, Politechnika Gdańska, Sopocka Szkoła Wyższa, Uniwersytet
Gdański, Bałtycki Klaster Seanergia, Klaster KlimaPomerania oraz Klaster COP. Dodatkowo drugiego
dnia konferencji Gdański Klaster Budowlany oraz Klaster Zrównoważona Infrastruktura podpisali
także list intencyjny, dotyczący współpracy opartej na działaniach propagujących budownictwo
wykorzystujące technologie energooszczędne.
W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób.
Notatka z przebiegu konferencji wraz z wybranymi prezentacjami została umieszczona na stronie
internetowej Stowarzyszenia, pod linkiem: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,konferencjainteligentne-budownictwo-specjalizacja-pomorza-smart-e,581.html
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Tydzień Zrównoważonej Energii 2014 oraz spotkania towarzyszące
Data: 24 czerwca 2014
Miejsce: Bruksela
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii jest największym europejskim wydarzeniem
energetycznym prezentującym działania poświęcone efektywności energetycznej i odnawialnym
źródłom energii. W 2014 roku, już po raz 9-ty inicjatywa Komisji Europejskiej promowała przede
wszystkim rozpowszechnianie dobrych praktyk, inspirowanie nowych pomysłów oraz budowanie
sojuszy na rzecz osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych Unii Europejskiej. W trakcie
obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii
Europejskiej” współorganizowało wraz z Miastem Łodzią, Regionem Południowej Danii oraz siecią
ERRIN konferencję pt. „Rola klastrów energetycznych w realizacji celów UE w zakresie strategii
inteligentnych specjalizacji”. Klastry z regionu Pomorza, Południowej Danii i Łodzi miały okazję
pochwalić się swoją aktywnością i doświadczeniami oraz wymienić najlepsze praktyki. W seminarium
udział wzięli przedstawiciele instytucji europejskich, sieci energetycznych, przedstawiciele regionów
i ośrodków miejskich. Pomorze reprezentowała Pani Sylwia Polesek-Karczewska z Instytutu Maszyn
Przepływowych w Gdańsku.
W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób. Wydarzenie zostało zorganizowane w zamian za
planowaną we wniosku o dofinansowanie debatę ekspercką dotyczącą dywersyfikacji dostaw energii.
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

Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2014: seminarium „Dostępna opieka zdrowotna
oraz wzrost gospodarczy dzięki inteligentnym specjalizacjom”
Data: 7 października 2014
Miejsce: Bruksela
W ramach organizowanego przez Komisję Europejską i Komitet Regionów Europejskiego Tygodnia
Regionów i Miast dniach 6-9 października 2014 r. w Brukseli spotkało się około 6 000 przedstawicieli
regionów i miast z całej Europy. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem przewodnim
„Wspólny rozwój — inteligentne inwestycje dla ludzi".
W ramach Open Days 2014 Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli zorganizowało
seminarium „Affordable health care and economic growth through smart specialisation” (Dostępna
opieka zdrowotna oraz wzrost gospodarczy dzięki inteligentnym specjalizacjom). Wydarzenie zostało
zrealizowane w ramach koordynowanego przez Pomorze konglomeratu regionalnego EU4Health
skupiającego partnerów z Włoch (Toskania), Chorwacji (Krapina-Zagorje), Wielkiej Brytanii (North
East England), Turcji (Antalya), Hiszpanii (Aragonia), Czech (kraj ołomuniecki), Austrii (Karyntia)
i Polski (województwa pomorskie oraz lubelskie).
Celem debaty było podniesienie świadomości obywateli w zakresie inteligentnych specjalizacji
w sektorze zdrowia i zilustrowanie zróżnicowanych mechanizmów wdrażania tych strategii
w regionach europejskich. Seminarium miało również na celu ukazanie inteligentnych specjalizacji
jako narzędzia pozwalającego na lepsze skoncentrowanie środków unijnych na wybranych obszarach
kluczowych oraz usprawnienie współpracy w regionie.
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Województwo pomorskie reprezentował profesor Jacek Bigda z Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, który omówił działanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego stworzonego dla
inteligentnego budynku – Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
System ten pozwala na lepsze wykorzystywanie sprzętu medycznego, który nadzoruje życie
pacjentów, lecz również utrzymuje optymalne warunki klimatyczne oraz nadzoruje zużycie energii,
w sposób zapewniający minimalizację kosztów eksploatacji.
W seminarium udział wzięło ok. 150 osób, w tym przedstawiciele mediów.
Dodatkowo Stowarzyszenie zorganizowało wizytę studyjną, której uczestnicy mieli okazję wziąć
udział w serii spotkań, seminariów i warsztatów organizowanych w ramach OPEN DAYS 2014.
W wizycie towarzyszącej OPEN DAYS 2014 udział wzięło 12 osób.
Link do wydarzenia: http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,open-days-2014-dostepna-opiekazdrowotna-oraz-wzrost-gospodarczy-dzieki-inteligentnym-specjalizacjom,635.html

Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2014 – wydarzenie lokalne – EUROPA W TWOIM
REGIONIE – POMORSKIE DNI ENERGII 2014
Data: 23-24 października 2014
Miejsce: Gdańsk
W dniach 23-24 października 2014 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo
w Gdańsku (równolegle z Międzynarodowym Kongresem Smart Metropolia, 10. Targami Techniki
Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE, 2. Targami Recyklingu i Ekologii Re:Miasto
2014 oraz 2. Targami Młodzieżowej Aktywności Czas na Młodzież) odbyła się czwarta edycja
Pomorskich Dni Energii pod hasłem „Poznaj Swoją Energię”.
Wydarzenie przybrało formę dwudniowego festiwalu energii, w ramach którego odbyły się liczne
warsztaty edukacyjne, prezentacje i dyskusje tematyczne. Impreza przyciągnęła ponad 7 000
uczestników, a wśród wystawców można było znaleźć instytucje naukowe, przedsiębiorców,
animatorów działań edukacyjnych, stowarzyszenia i instytucje z branży energetycznej, a także
przedstawicieli organów publicznych i społeczeństwa obywatelskiego.
Misją Pomorskich Dni Energii 2014 była edukacja i promocja pozytywnych zachowań konsumenckich,
które mogą ułatwiać codziennie podejmowanie małych i większych decyzji energetycznych
i optymalizować zużycie energii w gospodarstwach domowych i miejscach pracy. Partnerzy
i wystawcy wydarzenia przygotowali liczne atrakcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży w postaci
warsztatów, konkursów i eksperymentów, które miały zachęcić młode pokolenie do poznawania
świata nauki i energii.
Pomorskie Dni Energii 2014 były skierowane do wszystkich mieszkańców Pomorza, przede wszystkim
do dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim wydarzenia była oszczędność energetyczna,
ekoinnowacje, odnawialne źródła energii, jak również nowe źródła jej pozyskiwania, takie jak gaz z
łupków. Odwiedzający mieli pełną dowolność przy zwiedzaniu stoisk, na których przez cały czas
odbywały się warsztaty, eksperymenty i prezentacje. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki
dofinasowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Link do wydarzenia: http://pde2014.pl/
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Udział w warszawskich targach Shale Gas World Europe 2014 na EXPO XXI
Data: 24-26 listopada 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” i Samorząd Województwa, zaproszone nieodpłatnie
do udziału w tej jednej z największych konferencji dotyczących nowych sposóbów pozyskiwania
energii, przygotowało stoisko promocyjne dotyczące walorów naturalnych i turystycznych Pomorza
podczas dwudniowego przebiegu konferencji. Stanowisko, jedyne regionalne z całej Polski, cieszyło
się dużym zainteresowaniem uczestników, w tym zagranicznych gości.
Relacja z wydarzenia:
http://wrotapomorza.pl/pl/gazlupkowy/aktualnosci/shale_gas_world_europe_2014

Wizyta studyjna „Niebieski wzrost w regionie Morza Bałtyckiego”
Data: 24-26 lutego 2015
Miejsce: Bruksela
Tematem przewodnim wizyty było omówienie możliwości wspierania i rozwoju internacjonalizacji
portów i klastrów zajmujących się tematyką morską, a także omówienie regionalnego wymiaru
unijnych inicjatyw oraz zagadnień związanych z zielonym transportem i zrównoważonym rozwojem
turystyki morskiej.
W ciągu dwóch dni uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozmaitymi aspektami polityki niebieskiego
wzrostu. Program pierwszej części wizyty pozwolił na przybliżenie w praktyce działania portu
w Antwerpii. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią, zakresem działań i polityką portu,
w tym również w zakresie zielonych technologii.
Drugiego dnia spotkań goście mieli okazję zapoznać się z prezentacjami na temat programów
funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej i innowacji. Omówiono takie tematy jak: rola
klastrów w budowaniu zrównoważonego niebieskiego wzrostu, strategia UE dla regionu Morza
Bałtyckiego, narzędzia na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju kompetencji w sektorze morskim,
autostrady morskie i infrastruktura portowa, a także przedstawiono informacje o najbliższych
naborach do programów europejskich oferujących wsparcie w zakresie szeroko pojętej tematyki
morskiej.
Spotkanie było także okazją do poszerzenia sieci kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy
uczestnikami wizyty studyjnej. Wydarzenie zostało zorganizowane w partnerstwie Stowarzyszenia
„Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz brukselskiego Przedstawicielstwa Turku i Regionu PołudniowoZachodniej Finlandii.
W wydarzeniu wzięło udział 40 osób.
Informacja o wydarzeniu oraz materiały i zdjęcia z wizyty dostępne są na stronie internetowej pod
linkiem:
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/wiadomosci,niebieski-wzrost-w-regionie-morzabaltyckiego,694.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:
1 kwietnia 2014, Parlament Europejski, Bruksela – konferencja “Towards a consolidated
network of knowledge on biodiversity & ecosystem services in Europe”
Celem konferencji było zachęcenie przedstawicieli nauki, polityki i sektora prywatnego do
informowania społeczeństwa o podejmowanych decyzjach w temacie bioróżnorodności,
funkcji ekosystemów, a także zarządzania zasobami naturalnymi w Europie. Podczas
konferencji omówiono, m.in. inicjatywę BiodiversityKnowledge, stworzoną przez naukowców
i praktyków w celu lepszego zapoznania się z problemem bioróżnorodności.
6 maja 2014, Komisja Europejska, Bruksela – konferencja „Climate Change Adaptation and
Mitigation”
Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej podsumowała najistotniejsze
wyniki Piątego Raportu IPCC na temat adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych. Jedną
z najważniejszych poruszonych kwestii był wpływ przedstawicieli społeczeństwa, naukowców
oraz doradców na tworzenie polityki gospodarczej i społecznej ww. temacie, przy
jednoczesnym określeniu wyzwań i możliwości, które będą miały w przyszłości największy
wpływ na zmiany klimatyczne.
2 czerwca 2014, Bruksela – warsztaty „Implementation of Green Infrastructure: how to make
it a success?”
Celem warsztatów było przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie oczyszczania
wody, zachowywania krajobrazu oraz redukcji ryzyka katastrof ekologicznych. Omówiono na
nich pozytywne przykłady z Holandii: wykorzystanie lasów wierzbowych w celu zapobiegania
powodziom, wykorzystanie pól filtracyjnych do oczyszczania wody czy używanie tzw. ekobetonu do konstrukcji falochronów.
3 lipca 2014, Bruksela – warsztaty "Offshore Wind Energy - Potentials for interregional
projects"
Warsztaty "Offshore Wind Energy - Potentials for interregional projects" poświęcone były
tematyce farm wiatrowych. Prelegenci z poszczególnych krajów prezentowali swoje
rekomendacje i dobre praktyki w zakresie energetyki wiatrowej. Korzystanie z farm
wiatrowych niektórym krajom UE pozwala znacznie redukować koszty energii i zwiększać
zatrudnienie. W Wielkiej Brytanii spodziewają się w ciągu 10 lat wzrost zatrudnienia w tym
sektorze z 18 tys. do 70 tys. osób. W Danii zaś został stworzony instytut badający kwestię
odnawialnych źródeł energii współpracujący m.in. z partnerami z Polski (Uniwersyet Gdański
oraz Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej).
25 listopada 2014, Bruksela – spotkanie „16th Breakfast at Sustainability”
Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami
działających w Brukseli biur regionalnych. Prelegenci i uczestnicy dyskutowali na temat barier
i wyzwań, a także sukcesów związanych z rozwojem OZE na poziomie regionalnym.
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.
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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.
3 kwietnia 2014 iBSG zorganizowała seminarium „Get Creative – Go Baltic” poświęcone rozwojowi
kultury i przemysłu kreatywnego w rejonie Bałtyku. Tematem przewodnim wydarzenia była promocja
sektorów dotyczących kultury i kreatywności dla rozwoju i tworzenia miejsc pracy.
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 sformalizowana przez
zarząd ERRIN pod koniec 2014 r.
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.
Efektem tych działań jest współpraca projektowa Centrum Doskonalenia na rzecz Zrównoważonej
Technologii Wody WETSUS z Leeuwarden (Holandia) oraz Gdańskiej Fundacji Wody i Politechniki
Gdańskiej. Partnerzy mają na celu stworzenie innowacyjnego programu nauczania dotyczącego
gospodarki wodnej.
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, a część
z nich została zamieszczona na stronie internetowej w zbiorczym zestawieniu dotyczącym
programów i instrumentów dostępnych w okresie 2014-2020: http://www.pomorskieeu.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
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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.
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