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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 2019 r. – luty 2020 r. 

umowa nr WFOŚ/D/668/489/2019 

 

 

Od momentu rozpoczęcia projektu w dniu 1 marca 2019 r., Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii 
Europejskiej” zorganizowało następujące działania mające na celu jego realizację: 

 
Wizyta studyjna za zamówienie Starostwa Powiatowego Starogardu Gdańskiego (14-17 maja 2019) 

W dniach 14-17 maja w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli goszczono 10-

osobową delegację przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Podczas 3-

dniowej wizyty delegacja odbyła szereg spotkań z ekspertami Komisji Europejskiej m.in. ws. polityki 

zdrowotnej UE (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności) oraz 

obecnej i przyszłej wieloletniej perspektywy finansowej (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. 

polityki regionalnej). Przedstawiciele powiatu starogardzkiego wzięli również udział w konferencji 

środowiskowej organizowanej przez Komisję Europejską "Green Week 2019". Tegoroczna 

konferencja poświęcona była prawidłowemu i skutecznemu wdrażaniu unijnego prawa dotyczącego 

kwestii środowiskowych w państwach członkowskich. Na czele delegacji stali Kazimierz Chyła, Starosta 

Powiatu Starogardzkiego oraz Patryk Gabriel, Wicestarosta. 

➢ Relacja: https://pomorskieregion.eu/wizyta-studyjna-przedstawicieli-powiatu-

starogardzkiego-n1167  

POMORSKIE NIE MARNUJE! (wrzesień 2019 – luty 2020) 

 

W drugiej połowie roku pracownik koordynujący projekt, oprócz bieżących zadań, czyli przede 

wszystkim informowania jednostek w regionie o naborach wniosków do programów europejskich 

i inicjatywach UE w zakresie ochrony klimatu, energii i gospodarki wodnej, opracował i realizował 

kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie zero waste pn. „Pomorskie nie marnuje!”. 

 

Celem kampanii jest promocja i upowszechnienie idei zero waste, tj. zero marnowania, a także 

stworzenie miejsca, w którym zebrane zostaną ciekawe informacje w temacie świadomego stylu życia, 

zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nadmiernie nie 

https://pomorskieregion.eu/wizyta-studyjna-przedstawicieli-powiatu-starogardzkiego-n1167
https://pomorskieregion.eu/wizyta-studyjna-przedstawicieli-powiatu-starogardzkiego-n1167
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zanieczyszcza środowiska. W ramach kampanii prezentowane były m.in. inspirujące przykłady 

z Pomorza oraz rozmowy z ekspertami w zakresie działań oraz prowadzonych inicjatyw zero waste. 

Grupą docelową prowadzonej kampanii byli: mieszkańcy województwa pomorskiego, członkowie 

Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” (możliwość promocji inicjatyw realizowanych przez 

członków), osoby zainteresowane tematem zero waste, organizacje publiczne/prywatne 

zaangażowane ww. tematykę, organizacje pozarządowe. 

Kampania prowadzona była internetowo poprzez: 

• Blog: https://zielonaeuropa.home.blog/; 

• Stronę Facebook: https://www.facebook.com/ZielonaEuropazrobmytorazem/; 

• Instagram: https://www.instagram.com/pomorskieniemarnuje/; 

• Stronę Stowarzyszenia “Pomorskie w UE”: https://pomorskieregion.eu/. 

Kampania rozpoczęła się we wrześniu i przewidziana była na okres pół roku. Poszczególne miesiące 

poświęcone zostały wybranym zagadnieniom: wprowadzenie do tematu zero waste, żywność, plastik, 

kosmetyki naturalne, zrównoważona produkcja, odzież, kampanie społeczne na Pomorzu. 

Podczas prowadzenia kampanii w okresie od września 2019 r. do lutego 2020 r. wypromowano 
następujące inicjatywy z województwa pomorskiego: 

• Pomorscy czują klimat; 
• Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu; 
• Sopot naturalnie! 
• Czysta Rumia; 
• Rumia bez plastiku; 
• Miasto na detoksie.  

Przeprowadzono także comiesięczne rozmowy z osobami zajmującymi się tematem zero waste, 
których działania prowadzone są w skali krajowej i są szeroko rozpowszechnione poprzez media 
społecznościowe, blogi, książki oraz prowadzone warsztaty w Polsce: 

• Anna Desogus z „Ambasada Czystej Planety”; 
• Agnieszka Pocztarska z „Czytamy Etykiety”; 
• Janusz Mizerny z „Green Projects”; 
• Karolina Zabaryłło z “Ciut Więcej”; 
• Sylwia Majcher, autorka książki „Wykorzystuję, nie marnuję. 52 Wyzwania Zero Waste”. 

Przy analizie wyników kampanii były brane pod uwagę statystyki dostarczane przez WordPress oraz 
Facebook, które będą mogły posłużyć jako wskaźniki określające zaangażowanie użytkowników i ocenę 
treści, takie jak:  

• Liczba odsłon bloga; 
• Źródło ruchu na stronie; 
• Ilość osób śledzących bloga oraz stronę projektu „Zielona Europa – Zróbmy to razem!”; 
• Ilość osób zaangażowanych do współtworzenia treści kampanii; 
• Ilość wydarzeń/inicjatyw wypromowanych poprzez działania kampanii. 

 

https://zielonaeuropa.home.blog/
https://www.facebook.com/ZielonaEuropazrobmytorazem/
https://www.instagram.com/pomorskieniemarnuje/
https://pomorskieregion.eu/
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Wybrane reakcja na prowadzoną kampanię internetową: 
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Stałe działania informacyjne i promocyjne w zakresie ochrony środowiska, efektywności 
energetycznej oraz tzw. zielonego transportu: 
 
 
a) udział w konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z zakresu zagadnień projektowych 

w Brukseli 
 

Do najważniejszych należy zaliczyć: 
 
Udział w Dniu Informacyjnym Programu LIFE w Brukseli (30 kwietnia 2019)  
30 kwietnia odbył się w Komisji Europejskiej Dzień Informacyjny Programu LIFE, instrumentu 
finansowego UE wspierającego nowe rozwiązania dla problemów dotyczących ochrony środowiska. 
Podczas spotkania zostały przekazane terminy naboru wniosków na rok 2019 oraz najważniejsze 
aspekty dotyczące procesu aplikowania. 
 

➢ Relacje: https://pomorskieregion.eu/dzie-informacyjny-programu-life-2019-30-kwietnia-
bruksela-n1148 oraz https://pomorskieregion.eu/harmonogram-skadania-wnioskow-w-
ramach-programu-life-2019-n1157  

 
 

Green Week 2019 (15-17 maja 2019) 

W dniach 15-17 maja odbyła się w Brukseli kolejna edycja Zielonego Tygodnia – konferencji Komisji 

Europejskiej poświęconej tematyce ochrony środowiska, która w tym roku odbyła się pod hasłem 

wdrażania unijnej polityki środowiskowej. Koordynator projektu wziął udział w seminariach 

poświęconych m.in.: strategiom wspierającym innowacyjne i ekologiczne rozwiązania w Europie, 

kwestiom zanieczyszczenia powietrza, budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, 

gospodarce o obiegu zamkniętym i jej wykorzystaniu przez przemysł, a także wykorzystaniu obecnych 

rozwiązań technologicznych oraz finansowych w przeobrażaniu miast na efektywne energetycznie 

i ekologiczne. Tradycyjnie, w trakcie Zielonego Tygodnia, przyznano nagrody Programu LIFE. Wśród 

finalistów znalazły się dwa polskie projekty LIFE_WZROST_PL oraz LIFE PODKOWIEC+. 

 

➢ Relacja: https://pomorskieregion.eu/konferencja-green-week-2019-podsumowanie-

n1169  

 
 

EU Sustainable Energy Week 2019 (18-20 czerwca 2019) 

W dniach 18-20 czerwca odbyła się w Brukseli coroczna konferencja EU Sustainable Energy Week 

organizowana przez Komisję Europejską i dotycząca zrównoważonej energii, efektywności 

energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Trzy dni konferencji wypełnione były sesjami 

tematycznymi, które w większości podkreślały znaczenie regionów i miast w procesie transformacji 

energetycznej celem osiągnięcia założeń polityki klimatyczno-energetycznej UE, czyli 

m.in. zapewnienia czystej, niedrogiej oraz konkurencyjnej energii dla obywateli. Wydarzenie odbyło 

się pod hasłem „Kształtowanie przyszłości energetycznej Europy” i dotyczyło przede wszystkim 

https://pomorskieregion.eu/dzie-informacyjny-programu-life-2019-30-kwietnia-bruksela-n1148
https://pomorskieregion.eu/dzie-informacyjny-programu-life-2019-30-kwietnia-bruksela-n1148
https://pomorskieregion.eu/harmonogram-skadania-wnioskow-w-ramach-programu-life-2019-n1157
https://pomorskieregion.eu/harmonogram-skadania-wnioskow-w-ramach-programu-life-2019-n1157
http://energiaodnowa.pl/en/
http://podkowiecplus.pl/en/about-project/
https://pomorskieregion.eu/konferencja-green-week-2019-podsumowanie-n1169
https://pomorskieregion.eu/konferencja-green-week-2019-podsumowanie-n1169
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sposobów i dobrych praktyk we wdrażaniu ekoenergetycznych rozwiązań w  miastach i regionach 

Europy. 

 
➢ Relacja: https://pomorskieregion.eu/konferencja-eu-sustainable-energy-week-2019-

podsumowanie-n1175  
 
b) monitorowanie prac instytucji unijnych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska 

 
W trakcie realizacji projektu pracownicy Stowarzyszenia na bieżąco monitorowali pracę instytucji 
unijnych w obszarze ochrony środowiska, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu. 
Zdobyte informacje we wspomnianym zakresie były przekazywane w trybie bieżącym do 
jednostek z regionu. 
W ramach projektu monitorowane były kwestie związane z ochroną środowiska, w tym  
z efektywnością energetyczną, czystym powietrzem, zrównoważonym transportem 
i bioróżnorodnością, jak i również gospodarką cyrkulacyjną. Monitorowane były także informacje 
prawne dotyczące ww. tematów oraz tematów pokrewnych. 
 
c) udział w pracach Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG) 

 
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. 
 
d) udział w pracach sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) 
 
W ramach działań związanych z siecią ERRIN pracownicy Biura Regionalnego Województwa 
Pomorskiego w Brukseli działali w kilku grupach, w szczególności ds. energii i zmian klimatu, ds. 
niebieskiego wzrostu, ds. transportu oraz ds. biogospodarki. W ramach prac w sieci ERRIN pozyskiwane 
były informacje na temat przyszłych możliwości finansowania w ramach dostępnych funduszy oraz 
programów UE, jak również możliwości współpracy projektowej oraz bieżącej legislacji UE 
w przedmiotowym zakresie. 
 
e) pomoc w nawiązywaniu partnerstw międzyregionalnych i współpracy 
 
Stowarzyszenie na bieżąco informowało beneficjentów na wszystkich szczeblach o poszukiwanych 
partnerach do współpracy w projektach międzynarodowych. 
 
Współpraca z beneficjentami 
Konsultacje w ramach projektu LIFE "Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy" z Fundacją 
EkoRozowju oraz Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa. 
 
Zaproszenie do udziału w warsztatach TAIEX EIR P2P 
Zaproszenie od holenderskiego regionu Cleantech, który wraz z prowincją Gelderland zorganizował 
w Holandii we współpracy z Komisją Europejską warsztaty w temacie utrzymania i poprawy usług 
ekosystemowych na obszarach miejskich. Dwudniowe spotkanie – 4-5 lipca 2019 r., odbyło się 
w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej TAIEX EIR P2P. 

https://pomorskieregion.eu/konferencja-eu-sustainable-energy-week-2019-podsumowanie-n1175
https://pomorskieregion.eu/konferencja-eu-sustainable-energy-week-2019-podsumowanie-n1175
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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 
obecnej perspektywy finansowej. Informacje były regularnie wysyłane do jednostek w regionie oraz 
umieszczane na stronie internetowej www.pomorskieregion.eu. 
 
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. Zamieszczono ogółem 94 
aktualności dot. ochrony środowiska, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
zamieszczonych na stronie www.pomorskieregion.eu na profilu Facebook „Zielona Europa- Zróbmy to 
razem” z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, zmian klimatu, a także gospodarki 
wodnej oraz zrównoważonego transportu. 
 
Wysyłka korespondencji mailowej zawierających m.in.: informacje o najważniejszych wydarzeniach 
w zakresie ochrony środowiska, zagadnień energetycznych oraz zrównoważonego transportu 
organizowanych w Brukseli (Green Week, EU Sustainable Energy Week, Europejski Tydzień Regionów 
i Miast, Agenda Miejska UE), zaproszenia do udziału w unijnych konsultacjach społecznych, 
poszukiwanie partnerów do projektów międzynarodowych, najważniejsze kwestie dot. ww. polityk 
unijnych oraz informacje dot. bieżącej działalności pracownika BRWP w Brukseli w projekcie. 
 

http://www.pomorskieregion.eu/
http://www.pomorskieregion.eu/
https://www.facebook.com/ZielonaEuropazrobmytorazem/
https://www.facebook.com/ZielonaEuropazrobmytorazem/

