
 

 
 
 

Energy Economy
Kiedy: : od 25 maja do 29 maja 2020
Gdzie : Hotel Beli Kamik, Wyspa Krk, C

https://www.njiviceresort.com/en/hotel

Podstawy koncepcji „Zielonego Ładu dla Europy”
nowych sposobów budowy i rozwoju energooszczędnych i niskoemisyjnych gospodarek. 
projektów, finansowanych przez EUKI
praktyków, liderów oraz decydentów politycznych do dzielenia się swoimi doświadczeniami
również możliwość poznania nowych narzędzi do wdrażania planów klimatycznych i tworzenia nowych partnerstw 
dla ekorozwoju. 

Projekt ALLIES wdraża koncepcję Lokaln
tj. instytucji współpracujących celem 
w przedsiębiorstwach i gminach. Koncepcję LFEEE można postrzegać jako rodzaj Obywatelskich
Energetycznych (CEC) zgodnych z zapisami 
się  pobudzić społeczności do podążania za ich przykładem i oferują warsztaty budowania zdolności, jak tego dokonać.

Projekt IKRE ma pomóc niewielkiej wyspie 
Śródziemnego. Projekt ten jest częścią szeroko zakrojonej strategii zrównoważonego rozwoju wyspy. Krk stanie się 
wzorem dla innych wysp i wielu innych kr
neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i turystyka nie muszą wzajemnie

Projekt BEACON podejmuje wyzwanie związane z ubóstwem energetycznym 
gminy i społeczności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na podstawie oceny danych statystycznych i badań 
terenowych w trzech rumuńskich „województwach” proje
stosowne zalecenia w obszarze polityki. 

Poniedziałek, 25 maj Wtorek, 26 maj

Konferencja ALLIES 

  

Prezentacje wyników projektu 
ALLIES 

Wymiana doświadczeń z polskimi, 
węgierskimi i niemieckimi 
partnerami projektu 

Spotkanie partnerów projektu 
ALLIES 

Omówienie wyników projektu 
ALLIES: Biała księga, narzędzia 
i wytyczne  

Posiedzenie Rady Doradczej 
ALLIES  

Budowanie kompetencji 
oraz tworzenie więzi w ramach
ALLIES 

Udział w konferencji jest bezpłatny (Uczestnicy ponoszą tylko koszty 
Istnieje możliwość rejestracji na całość konferencji lub na wybrane dni. 
Strona z formularzem rejestracji dostępna jest 
Zapisy będą prowadzone wedle kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. 
Kontakt w  przypadku pytań: Katinka Györki

  

Economy Week 
aja 2020 r. 

: Hotel Beli Kamik, Wyspa Krk, Chorwacja 

https://www.njiviceresort.com/en/hotel-beli-kamik-njivice.aspx 

 
 
 

Podstawy koncepcji „Zielonego Ładu dla Europy” (Green Deal) są ściśle związane z
nowych sposobów budowy i rozwoju energooszczędnych i niskoemisyjnych gospodarek. 

EUKI Europejską Inicjatywą Klimatyczną  rządu niemieckiego, zapraszają  
ydentów politycznych do dzielenia się swoimi doświadczeniami

poznania nowych narzędzi do wdrażania planów klimatycznych i tworzenia nowych partnerstw 

Lokalnych Podmiotów Finansujących Efektywność Energetyczną
 wspierania i finansowania środków poprawy efektywności energetycznej 

przedsiębiorstwach i gminach. Koncepcję LFEEE można postrzegać jako rodzaj Obywatelskich
z zapisami najnowszych unijnych dyrektyw. Partnerzy z Węgier, Polski i Niemcy starają 

się  pobudzić społeczności do podążania za ich przykładem i oferują warsztaty budowania zdolności, jak tego dokonać.

ma pomóc niewielkiej wyspie Krk stać się pierwszą niezależną energetycznie wyspą w
jest częścią szeroko zakrojonej strategii zrównoważonego rozwoju wyspy. Krk stanie się 
wielu innych krajów przechodzących proces transformacji energetycznej wykazując, że 

neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i turystyka nie muszą wzajemnie się wykluczać.

podejmuje wyzwanie związane z ubóstwem energetycznym - zjawiskiem, które szczególnie dotyka 
gminy i społeczności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na podstawie oceny danych statystycznych i badań 
terenowych w trzech rumuńskich „województwach” projekt określił pewien zestaw „słabości” i obecnie formułuje 

 
Wtorek, 26 maj Środa, 27 maj Czwartek, 28 maj

Dzień połączonych 
konferencji 

Konferencja INEM nt. 

Prezentacje wyników projektu Dyskusje z przedstawicielami: 
Komisji Europejskiej (KE), 
organizacji międzynarodowych 
oraz krajów przechodzących 
transformację energetyczną 

Raporty dotyczące transformacji 
energetycznej w poszczególnych 
krajach 

polskimi, Program równoległy: Konferencja 
INEM „New Energy Economies” 
z ekspertami międzynarodowymi 

Omówienie wyników projektu 
ALLIES: Biała księga, narzędzia 

ALLIES i inne projekty EUKI w 
krajach w okresie transformacji 
energetycznej Dyskusje panelowe: wyzwania 

związane ze zmianami klimatu 
i energii; sieci i sojusze; sprawdzone 
strategie i nowe podejścia w ramach 

Krk, bezemisyjna wyspa 
zrównoważonego (eko)rozwoju 
(w tym wycieczka i kolacja 
towarzyska) 

Uczestnicy ponoszą tylko koszty podróży). 
na całość konferencji lub na wybrane dni.  

z formularzem rejestracji dostępna jest od 11 lutego. 
Zapisy będą prowadzone wedle kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc.  

: Katinka Györki-Vincze, gyorki@kovet.hu  lub Janek Twardowski  

 

 
(źródło: Ivica Brusic) 

z koniecznością opracowania 
nowych sposobów budowy i rozwoju energooszczędnych i niskoemisyjnych gospodarek. Realizatorzy trzech 

rządu niemieckiego, zapraszają  
ydentów politycznych do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Na spotkaniu będzie 

poznania nowych narzędzi do wdrażania planów klimatycznych i tworzenia nowych partnerstw 

Podmiotów Finansujących Efektywność Energetyczną (LFEEE), 
wspierania i finansowania środków poprawy efektywności energetycznej 

przedsiębiorstwach i gminach. Koncepcję LFEEE można postrzegać jako rodzaj Obywatelskich Społeczności  
Partnerzy z Węgier, Polski i Niemcy starają 

się  pobudzić społeczności do podążania za ich przykładem i oferują warsztaty budowania zdolności, jak tego dokonać. 

stać się pierwszą niezależną energetycznie wyspą w regionie Morza 
jest częścią szeroko zakrojonej strategii zrównoważonego rozwoju wyspy. Krk stanie się 

transformacji energetycznej wykazując, że 
się wykluczać.  

zjawiskiem, które szczególnie dotyka 
gminy i społeczności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na podstawie oceny danych statystycznych i badań 

kt określił pewien zestaw „słabości” i obecnie formułuje 

Czwartek, 28 maj Piątek, 29 maj 

Konferencja INEM nt. transformacji energetycznej 

Raporty dotyczące transformacji 
poszczególnych 

Tworzenie powiązań i budowanie 
zdolności w zakresie 
finansowanych projektów 
i wspólnych działań w krajach 
przechodzących transformację 

Konferencja 
INEM „New Energy Economies” 

ekspertami międzynarodowymi  
Posiedzenie zarządu INEM 

Dyskusje panelowe: wyzwania 
związane ze zmianami klimatu 
energii; sieci i sojusze; sprawdzone 

strategie i nowe podejścia  

Wizyty w miejscach wdrożenia 
koncepcji zrównoważonego 
rozwoju na wyspie Krk – zero 
odpadowych oraz „plus 
energetycznych”  

Janek Twardowski  j.twardowski@fewe.pl 

  




