Poznao, 31 maja 2016 roku

Szanowni Paostwo
Uczestnicy GWD w zakresie efektywności
energetycznej i wykorzystania OZE

Szanowni Paostwo,
Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sied „Energie Cités” oraz Norweski Związek
Władz Lokalnych i Regionalnych zapraszają Paostwa na drugie spotkanie Grupy Wymiany
Doświadczeo w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym
realizowane w ramach projektu pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania
energii i klimatu”.
Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2016 roku w Poznaniu w Centrum Turystyki Kulturowej
TRAKT - Brama Poznania, ul. Gdaoska 2, w godzinach 10.30-16.00.
Głównym tematem spotkania będzie prezentacja wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu
w konkursie na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie efektywności energetycznej
oraz odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z regulaminem konkurs składa się z dwóch etapów
oceny merytorycznej wniosków. Do dnia 6 czerwca wnioski ocenią eksperci Komisji Konkursowej, a
w dniu 13 czerwca na spotkaniu GWD wnioski oceniane będą przez pozostałych uczestników
konkursu z JST. Każdy z przedstawionych wniosków będzie podlegad indywidualnej ocenie
merytorycznej przez przedstawicieli każdego z wnioskodawców zakwalifikowanych do drugiego
etapu oceny merytorycznej, przy czym wyklucza się możliwośd oceny własnego wniosku. Uzyskana
punktacja stanowid będzie średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez każdego z oceniających
uczestników (1 JST = 1 głos) i ocen ekspertów Komisji Konkursowej. Lista wniosków
zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny będzie zamieszczona w dniu 7 czerwca na stronie
www.razemdlaklimatu.eu.
Przedstawiciele samorządów, które nie złożyły wniosków w konkursie są zaproszone do udziału w
spotkaniu i w prezentacjach wniosków, co będzie wartościowym źródłem wiedzy o planach w
zakresie EE i OZE w innych innowacyjnych jednostkach samorządu terytorialnego w kraju.
Komisja Konkursowa na zakooczenie spotkania GWD ogłosi listę rankingową mikroprojektów
przyjętych do dofinansowania.
W załączeniu przesyłamy Paostwu program spotkania.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu Grupy Wymiany Doświadczeo poprzez wypełnienie i
odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres pawel.krawczyk@zmp.poznan.pl lub
faksem: 61-633-50-60 do dnia 9 czerwca br. Ze względów organizacyjnych prosimy, aby każda
gmina reprezentowana była przez maksymalnie 2 osoby.
Z wyrazami szacunku,

dr Tomasz Potkaoski
Zastępca Dyrektora Biura ZMP
Kierownik Projektu

Anna Jaskuła
Dyrektor Biura PNEC

