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Konferencja projektu Covenant capaCITY
To działa! Planowanie energetyczne w mieście
Miejskie plany energetyczne – dlaczego to się opłaca?
Jak zacząć planowanie? Na co zwrócić uwagę?
Gdzie szukać wsparcia, narzędzi i źródeł finansowania?
Eksperci dostępni na wyciągnięcie ręki! Skorzystaj z ich wiedzy i doświadczenia.

Gdzie?
Kiedy?
Co?

Kto?

Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, sala im. Rudniewa
29 października 2012 r.
Całodzienna konferencja, prezentująca program Covenant capaCITY,
wzmacniający potencjał lokalnych samorządów w planowaniu energetycznym.
Dobre praktyki i doświadczenia miast polskich i europejskich w zakresie
zrównoważonego gospodarowania energią. Sukcesy i korzyści z działań na
szczeblu lokalnym. Porozumienie Burmistrzów, jako katalizator aktywności
samorządów w obszarze „klimat i energia”.
Przedstawiciele samorządów lokalnych, sieci i stowarzyszeń samorządowych
oraz agencji energetycznych

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.wwf.pl/todziala
Informacji na temat konferencji udziela: Monika Marks – tel. 22 849 84 69, mmarks@wwf.pl

Konferencja odbywa się w ramach finansowanego z programu Intelligent Energy Europe projektu “Capacity building of local
governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring” (Covenant capaCITY)
(Numer kontraktu – IEE/10/389)
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Warszawa, 29 października 2012 r.

PROGRAM
(Z UWAGI NA TRWAJĄCE UZGODNIENIA Z PRELEGENTAMI – PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE)
09:30 – 10:00

Kawa powitalna, rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

Powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

10:15 – 12:15

Dlaczego warto? W jaki sposób miasta mogą wesprzeć budowanie
niskoemisyjnej gospodarki? Co to oznacza dla mieszkańców, przedsiębiorców,
władz miejskich?
Miasta w obliczu zmian klimatu – wyzwania i możliwości
(Monika Marks, kierownik projektu „Klimat i energia” WWF Polska)
Klimat i energia na szczeblu lokalnym - doświadczenia i plany duńskich
samorządów (Edyta Lewit, Ambasada Królestwa Danii)
Porozumienie Burmistrzów – odpowiedź miast na jedno z najważniejszych
wyzwań naszych czasów
(Maria Stankiewicz, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie
Cités” )
Im się udało - doświadczenia i dobre praktyki samorządów:
Leszek Drogosz, dyrekto Biura Infrastruktury Urzędu Miasta St. Warszawy
Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej (tbc)
Beata Szczepankowska, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
„To działa!” – korzyści z działań na szczeblu lokalnym
Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych
(do udziału zaproszeni zostali: Marek Piorun, Burmistrz Dzierżoniowa, Stanisław
Nowacki, Główny specjalista ds. Energetycznych w Gminie Niepołomice, Marek
Gabzdyl, Wójt Raciechowic, Krzysztof Wilczyński, Główny Specjalista ds.
Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Ełk) - tbc
Pytania i odpowiedzi
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12:15-12:30

Przerwa kawowa

Jak zacząć? Najczęstsze obawy, wątpliwości i bariery dla tego rodzaju
działań, niezbędne nakłady, dostępne narzędzia i źródła wsparcia.
12:30 – 14 :30

Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach
początkującego samorządu
(Grzegorz Boroń, Z-ca dyrektora, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszczy)
Planowanie energetyczne w kilku krokach – od czego zacząć, jak się
przygotować;
(Patrycja Płonka, kierownik projektu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie
Cités”)
Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii – problemy i rozwiązania
(Tomasz Pawelec, Consus Carbon Engineering)
Dostępne narzędzia, poradniki i źródła do wykorzystania;
(Anna Jaskuła, zastępca dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie
Cités”)
Możliwości finansowania działań energetycznych w miastach
(Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Marcin Idczak – Europejski Bank
Inwestycyjny - tbc)
Pytania i odpowiedzi
Potrzeby? Obawy? – pytanie do uczestników
Dyskusja plenarna

14:30 – 15:15

Lunch roboczy z udziałem ekspertów

15:15 – 16:45

Covenant capaCITY - projekt wspierający Porozumienie Burmistrzów
Wprowadzenie – przedstawienie konsorcjum projektowego i celów projektu
Prezentacja programu, moduły tematyczne
Informacje praktyczne – przystąpienie do programu
Trenerzy i eksperci Covenant capaCITY;
Pytania i odpowiedzi

16:45 – 17:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji
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