
 

 

    

 

 

Warsztaty “Zrównoważony rozwój energetyczny i 
Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach” 

Warszawa, 6 maja 2011 r. 

Ul. Konstruktorska 3A, Budynek 1, Sala 105 

 

Program  

Czas  Sesja 

08:30 – 09:00 Powitalna kawa 

09:00 – 09:10 Powitanie uczestników i wprowadzenie do warsztatów 
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (tbc) 
Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura PNEC  

09:10 – 09:40 Okrągły stół: Prezentacja uczestników 
Moderator: Christophe Fréring, Energy Cities 

Omówienie sesji: 

Uczestnicy warsztatów krótko zaprezentują siebie, najważniejsze działania  z zakresu 
zrównoważonego rozwoju energetycznego  zrealizowane w ich miastach i gminach oraz  swoje 
oczekiwania odnośnie warsztatów. 

09:40 – 10:00 Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w Europejskich miastach  

Christophe Fréring, Energy Cities 

Omówienie sesji: 

Prezentacja inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów: zobowiązania sygnatariuszy 
Porozumienia, bieżąca sytuacja,  wsparcie techniczne i finansowe dla sygnatariuszy 
Porozumienia  

10:00 – 13:00 

(w tym 30-
minutowa 
przerwa na 
kawę) 

Szkolenie dot. opracowywania i wdrażania Planu Działao na rzecz Zrównoważonej Energii    
(Część 1) 

Trenerzy: 

 Peter Schilken / Christophe Fréring, Eksperci z Energy Cities 

 Elena Anastasova, Specjalista ds. Zarządzania Energią z Dobrich (Bułgaria) 

 Krajowy ekspert - przedstawiciel doświadczonego miasta-sygnatariusza Porozumienia  

Omówienie sesji: Szkolenie praktyczne będzie obejmowało następujące tematy (kolejnośd 
zostanie ustalona na bazie zainteresowao i potrzeb uczestników warsztatów):  

 Zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich (powołanie specjalisty ds. energii, 
utworzenie lokalnej agencji energetycznej) 

 Bazowa inwentaryzacja emisji  i Plan Działao na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) 



 

 

    

 Zaangażowanie lokalnych aktorów, mieszkaoców i Struktur Wspierających  

 Finansowanie i innowacyjne mechanizmy finansowania (programy lokalne, krajowe i 
unijne, współpraca z partnerami prywatnymi) 

13:00 – 14:00 Przerwa na lunch 

14:00 – 16:00 Szkolenie dot. opracowywania i wdrażania Planu Działao na rzecz Zrównoważonej Energii    
(Część 2) 

Omówienie sesji:  Kontynuacja Części 1 (patrz powyżej) 

16:00 –17:00 Panel koocowy i wnioski 

Moderator: Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura PNEC 

Omówienie sesji: 

Uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o wyraźne określenie potrzeb władz lokalnych, jak 
również środków, które ich zdaniem powinny zostad wdrożone na szczeblu lokalnym 
regionalnym, krajowym i europejskim, by zintensyfikowad wdrażanie inicjatywy Porozumienie 
Burmistrzów w Polsce. Zostaną także przeanalizowane możliwości utworzenia krajowej 
platformy dot. Porozumienia.  

 


