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Konferencja zatytułowana “Władze lokalne z Europy Środkowej i Wschodniej wychodzą naprzeciw 

nowym wyzwaniom i możliwościom” ma na celu: 

 Wskazanie i przedstawienie udanych inicjatyw przyczyniających się do realizacji unijnych 

celów klimatycznych i energetycznych oraz będących rezultatem dwudziestoletnich 

wysiłków na rzecz rozwoju lokalnych polityk zrównoważonego rozwoju energetycznego w 

krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

 Zidentyfikowanie wyzwao i możliwości  stojących przed władzami lokalnymi z Nowych 

Paostw Członkowskich w ciągu najbliższych 20 lat w celu przyspieszenia działao na rzecz 

zrównoważonego rozwoju energetycznego, w tym działao związanych z wdrażaniem 

inicjatywy Porozumienie Burmistrzów. 

 Dostarczenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami władz 

lokalnych, agencji energetycznych, stowarzyszeo, organizacji i instytucji, a także decydentami 

i przedsiębiorstwami działającymi na polu zrównoważonej energii z Nowych Paostw 

Członkowskich.   

W trakcie konferencji odbędzie się druga ceremonia rozdania nagród MODELu, w czasie której 

nagrodzone zostanie miasto pilotażowe, któremu udało się osiągnąd najlepsze rezultaty wynikające z 

uczestnictwa w projekcie, obejmujące utworzenie stanowiska ds. zarządzania energią, opracowanie i 

wdrożenie  miejskiego programu energetycznego oraz zorganizowanie Miejskich Dni Inteligentnej 

Energii. 

Patronat nad konferencją objął Jerzy Buzek, Prezydent Parlamentu Europejskiego. 

 

Program konferencji 

Kwestie praktyczne: 

Data/Godziny 24 marca 2010 / 14:30 - 18:30 

Lokalizacja Sala S4, budynek Charlemagne, Rue de la Loi 170, 1040 Bruksela 

Rejestracja Rejestracji można dokonad na oficjalniej stronie Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonej Energii 2010: 

http://www.eusew.eu/page.cfm?page=event_content&sby=3&sval=0&sd=40259

&id=383 

http://www.eusew.eu/page.cfm?page=event_content&sby=3&sval=0&sd=40259&id=383
http://www.eusew.eu/page.cfm?page=event_content&sby=3&sval=0&sd=40259&id=383
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Hughes Belin, ciekawski i prowokujący dziennikarz, wydobędzie ze swoich gości 

odpowiedzi na wszystkie interesujące Cię pytania.  

14:30-14:35 Powitanie przez Gérarda Magnina, Dyrektora Europejskiej Sieci Energie-
Cités  

14:35-15:05 
Zbieranie owoców 20-letnich wysiłków na rzecz rozwoju lokalnych 
polityk zrównoważonego rozwoju energetycznego  

Zaproszeni goście są przedstawicielami sieci miast oraz organizacji, które już od 

niemal 20 lat zajmują się promocją lokalnych polityk zrównoważonego rozwoju 

energetycznego w Nowych Paostwach Członkowskich. Posłuchajmy  ich historii i 

wspomnieo, które cofną nas 20 lat wstecz i pokażą, jak od tego czasu zmieniła się 

sytuacja.  

 Zdravko Genchev, EcoEnergy, Bułgaria 

 Maria Stankiewicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sied „Energie 
Cités”, Polska 

 Camelia Rata, Orase Energie Romania, Rumunia 

 Feliksas Zinevicius, Kowieoska Regionalna Agencja Energetyczna, 
Litwa 

Z udziałem: 

 Gérard Magnin, Dyrektor Energie-Cités  

 Pedro Ballesteros Torres / Roman Doubrava, DG TREN, Komisja 
Europejska 

15:05-15:35 Przedstawienie udanych inicjatyw miast i ich partnerów 

Przedstawienie czas zacząd! Wystarczy kilka słów i wiele mówiące zdjęcia, by 

zaprezentowad wam najbardziej imponujące inicjatywy zrealizowane w miastach 

z Nowych Paostw Członkowskich 

 Przedstawiciele sieci miast i organizacji z Bułgarii, Chorwacji, 

Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowenii... 
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15:35-15:45 

 

Porozumienie Burmistrzów zmierza na wschód 

Sygnatariusze z Nowych Paostw Członkowskich są już w pełni zaangażowani w 
realizację celów Porozumienia Burmistrzów. Teraz nakłaniają do przystąpienia do 
tej inicjatywy kolejne miasta. 

 Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Bielska-Białej, prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sied „Energie Cités” oraz 
wiceprezes Zarządu  Europejskiej Sieci Energie-Cités  

Z udziałem miast – sygnatariuszy Porozumienia oraz struktur 
wspierających z Nowych Paostw Członkowskich 

15:45-16:15 Przerwa na kawę 

16:15-17:45 Oczami naszych gości: Wyzwania i możliwości stojące przed władzami 
lokalnymi w ciągu najbliższych 20 lat 

Zaproszeni goście są ekspertami w różnych dziedzinach związanych z politykami 
zrównoważonego rozwoju energetycznego w Nowych Paostwach Członkowskich. 
Jakie są w ich opinii główne wyzwania i możliwości stojące przed władzami 
lokalnymi w ciągu najbliższych 20 lat?  

 Anelia Stefanova, Koordynator projektu, CEE Bankwatch, Friends 
of the Earth Europe,  

 Julien Dijol, Koordynator polityczny, Cecodhas,  

 Jitka Boušková, Sied Zdrowych Miast Republiki Czeskiej 

 Ada Ámon, Energia Klub, Węgry,  

 Sabine Froning, Euroheat and Power,  

Co na to odpowiedzą przedstawiciele europejskich i krajowych instytucji?  

 Roman Doubrava, DG TREN, Komisja Europejska,  

 Corinne Hermant, DG REGIO, Komisja Europejska,  

 Dominique Campana, ADEME (FR),  

 Przedstawiciel EuropeAid, Komisja Europejska,  

Dyskusja otwarta z udziałem publiczności i poprzednich mówców 
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17:45-18:00 Co przyniesie przyszłośd? 

 Gérard Magnin, Europejska Sied Energie-Cités (EU) 

 Zdravko Genchev, EcoEnergy (BG) 

18:00-18:20 2. ceremonia rozdania nagród MODELu 

18:20-19:30 Przyjęcie koktajlowe z okazji rozdania nagród MODELu 

 


