ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim serdecznie zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach prac nad Pilotażowym
Programem Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu Starogardzkiego. Odbędzie się ono 29 stycznia
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17 w godzinach
9.00 – 16.00.
Celem warsztatów będzie poznanie opinii uczestników na temat przygotowanej przez naszych ekspertów
diagnozy stanu gospodarki powiatu starogardzkiego. W trakcie spotkania będziemy dyskutować nad
potencjałem, szansami, barierami i uwarunkowaniami niskowęglowego rozwoju powiatu. Wnioski
z warsztatów będą wykorzystane do dalszych prac nad Programem Niskowęglowego Rozwoju.
Powyższe spotkanie jest kontynuacją działań, których początkiem była ubiegłoroczna konferencja
otwierająca prace nad Pilotażowym Programem Niskowęglowego Rozwoju. Do aktywnego w nim
uczestnictwa zapraszamy mieszkańców powiatu starogardzkiego, lokalne władze, przedstawicieli biznesu
oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych.
Dyskusja będzie toczyła się w grupach wokół pięciu kluczowych zagadnień: energetyki, rolnictwa,
gospodarki komunalnej i odpadami, transportu oraz budowania świadomości. Każdy uczestnik będzie mógł
wziąć udział w pracach dwóch wybranych grup. Przygotowane przez ekspertów materiały wyjściowe
z wybranych obszarów zostaną przesłane do 23 stycznia.
Pełen program warsztatów można pobrać TUTAJ.
Liczba osób mogących uczestniczyć w warsztatach jest ograniczona. Termin zgłoszeń upływa 23 stycznia,
dlatego sugerujemy, by nie zwlekać z decyzją. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie prostego
formularza zgłoszeniowego. Wersja internetowa formularza (najszybsza i najprostsza forma zgłoszenia)
znajduje się TUTAJ.
Formularz można również pobrać TUTAJ (plik .pdf) lub TUTAJ (plik .doc), a po wypełnieniu należy go
przesłać na adres ppnr@ine-isd.org.pl lub faksem pod numer 22 851 04 00.
W przypadku pytań związanych z warsztatami lub Pilotażowym Programem telefonicznie pod numerem
22 851-04-02, -03, -04. Osoby do kontaktu: Ewa Świerkula i Marek Korzyński.
Więcej o Programie Niskowęglowego Rozwoju dla Powiatu Starogardzkiego oraz projekcie Dobry Klimat dla
Powiatów w ramach którego jest on realizowany, można przeczytać na stronach organizatorów: Instytutu
na rzecz Ekorozwoju i Związku Powiatów Polskich.
Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Per Markus Tornberg
Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” jest realizowany przy udziale środków
instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

