PIERWSZE SPOTKANIE
GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
"DIAGNOZA SYTUACJI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH
W OBSZARZE EE I WYKORZYSTANIA OZE"
Kraków, 31.03-01.04.2016 r.

Program
Czwartek, 31 marca 2016 r.
Miejsce: Hotel Novotel Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11
Do 13:30

Czas na dojazd uczestników, rejestracja

13.30 – 14.30

Obiad

14:30 - 14:40

Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania
 Andrzej PORAWSKI, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 Zbigniew MICHNIOWSKI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie
Cités”, moderator Grupy Wymiany Doświadczeń

14:40-15:00

Prezentacja projektu "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania
energii i klimatu"
 Tomasz POTKAŃSKI, Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich

15:00-15:15

Prezentacja celu, zakresu i metodologii przygotowywanej diagnozy sytuacji polskich JST
w obszarze EE i wykorzystania OZE
 Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

15:15-15:30

Unijne i polskie prawodawstwo w obszarze ochrony klimatu i zarządzania energią wstęp do dyskusji
 Leszek DROGOSZ, Biuro Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy

15:30-15:45

Norweskie prawodawstwo i doświadczenia w obszarze ochrony klimatu i
wykorzystania OZE - wstęp do dyskusji

 Gunnbjørg NÅVIK, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych
15:45 -16:30

DYSKUSJA 1: Omówienie wpływu unijnego i polskiego prawodawstwa na sytuację
energetyczną miast i gmin (najważniejsze wymogi prawne, najważniejsze bariery,
konieczne zmiany, możliwość przeniesienia norweskich rozwiązań itp.)
Dyskusja w grupach - moderator: Zbigniew MICHNIOWSKI
Pół godziny na dyskusję i 15 minut na prezentację ustaleń poszczególnych grup

16.30 – 16.50

Przerwa kawowa

16.50 – 17.05

Aspekty ekonomiczne i społeczne planowania energetycznego na poziomie lokalnym wstęp do dyskusji


17:05 - 17:45

Piotr SOŁTYSEK, Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią,
Urząd Miejski w Bielsku-Białej

DYSKUSJA 2: Omówienie najistotniejszych aspektów ekonomicznych i społecznych
planowania energetycznego na poziomie lokalnym, w tym związanych z nimi szans i
zagrożeń (koszty i możliwości finansowania projektów proenergtycznych, poziom
świadomości energetycznej mieszkańców i lokalnych interesariuszy, wymogi
ekonomiczne i społeczne, jakie muszą spełniać miasta i możliwość ich realizacji przy
okazji wdrażania działań z zakresu EE i wykorzystania OZE itd.)
Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników - moderator: Zbigniew MICHNIOWSKI

17:45 - 18:00

Analiza planów SEAP i PGN opracowywanych przez polskie gminy - wstęp do dyskusji


18:00-18:40

Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

DYSKUSJA 3: Omówienie aktualnego stanu planowania energetycznego i zarządzania
energią w polskich miastach i gminach (w tym w obszarze opracowania planów SEAP i
PGN, tworzenia stanowisk/wydziałów ds. energii, monitoringu zużycia energii, udziału w
różnego rodzaju inicjatywach itp.)
Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników - moderator: Zbigniew MICHNIOWSKI

18:40 - 19:00

Podsumowanie obrad

19:30

Kolacja

Piątek, 1 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Hotel Novotel Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11
08:30 - 09:00

Rejestracja uczestników

09.00 – 09:20

Potencjał EE i wykorzystania OZE na poziomie lokalnym - wstęp do dyskusji


09:20 - 09:40

Najciekawsze przykłady dobrych praktyk w zakresie EE i wykorzystania OZE - wstęp do
dyskusji


09:40 - 11:00

Stanisław NOWACKI, Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice

Iwona KOROHODA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

DYSKUSJA 1: Omówienie potencjału efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w
polskich miastach i gminach (możliwości, aktualne trendy i kierunki działania, obszary
zainteresowania JST, wyzwania, szanse itd.)
Dyskusja w grupach - moderator: Zbigniew MICHNIOWSKI
40 min na dyskusję, 30 min na prezentację ustaleń poszczególnych grup i 10 min na
podsumowanie moderatora

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11.20 – 11.35

Najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem energią na poziomie lokalnym wstęp do dyskusji


Krzysztof WILCZYŃSKI, Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią w Urzędzie

Miasta Ełku
11:35-12:10

DYSKUSJA 2: Omówienie barier i potrzeb samorządów lokalnych w obszarze
planowania energetycznego i zarządzania energią (bariery prawne, ekonomiczne,
społeczne, główne obszary zainteresowania i potrzeby, możliwości uzyskania wsparcia)
Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników - moderator: Zbigniew MICHNIOWSKI

12:10-13:20

Prezentacje gmin - aktualna sytuacja i potrzeby w zakresie EE i wykorzystania OZE,
zainteresowanie wdrożeniem projektów innowacyjnych i udziałem w konkursie na
najlepsze pomysły na innowacje
Krótkie (2-3 minutowe wypowiedzi) bez prezentacji w Power Poincie

13:20 - 13:30

Podsumowanie obrad, prezentacja tematu przewodniego kolejnego spotkania GWD
oraz najbliższych działań planowanych w projekcie

13:30 - 14:30

Obiad

