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Witamy na pierwszym międzynarodowym warsztacie projektu SBPIN 

Temat: Zielony wzrost 

Data i miejsce: 26-28 Wrzesień w Koge, Dania 

 
Projekt SBPIN (Sieć Innowatorów  Południowego Bałtyku) ma na celu przygotowanie lokalnych aktorów do 

bardziej aktywnego uczestnictwa w sieciach współpracy i projektach międzynarodowych. Tematem drugiego 

szkolenia jest tematyka zielonego wzrostu i skupiać się będzie na: 

 Recykling i ponowne wykorzystanie zasobów 

 Strategiczne planowanie energetyczne 

 Zrównoważone zagospodarowanie przestrzenne 

Podczas tych warsztatów będziemy rozmawiać o możliwościach współpracy międzynarodowej i 

metodach wsparcia innowacji w uczestniczących organizacjach 

 

Grupa docelowa 

Urzędnicy i politycy publicznej administracji pracujący w sektorze zielonego wzrostu i/ lub zmagający się z 

rozpoznanymi wyzwaniami w obszarze recyklingu i ponownego wykorzystania zasobów, planowania strategii 

energetycznej i zrównoważonego planowania przestrzennego w gminach północnej Skåni (Szwecja), Køge 

(Dania), Naestved (Dania) i gmin członkowskich będących członkami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion 

Bałtyk (Polska)  

 

Europejscy koordynatorzy, międzynarodowi stratedzy pracujący na rzecz rozwoju sieci międzynarodowej i 

współpracy pomiędzy wspomnianymi powyżej gminami/organizacjami. 

 

Lokalizacja 

Koge, Dania 
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PROGRAM 26-28 Września 2017 

26 Września 

12:00 Rejestracja i lekki lunch 

13:10 Krótka prezentacja partnerów 

 Partnerzy dokonają ogólnej prezentacji ich organizacji 

 

13:45 Wprowadzenie do tematu Morza Bałtyckiego 

 Przedstawienie historii, kultury, uwarunkowania społeczno- ekonomiczne powstałe po 

upadku żelaznej kurtyny, platformy współpracy aktorów działających w basenie Morza 

Bałtyckiego, Program Interreg Południowy Bałtyk, jak strukturyzować międzynarodowe 

projekty. 

14:30 Przerwa na Kawę 

14:45 Praca z Green Transition w Danii 

 Ogólne przedstawienie sytuacji, trendy w rozwoju zielonej energii, praca nad współpracą 

pomiędzy organizacjami, doświadczenie w budowaniu partnerstwa i tworzeniu projektów w 

programie Interreg 

15:45 Zasoby miasta Næstved 

 Ogólne wprowadzenie dotyczące pracy nad gospodarką o obiegu zamkniętym i jej 

trendami. Plany wykorzystania zasobów miasta Næstved- dlaczego, jak, kiedy, 

oczekiwania. 

16:45 Zrównoważony rozwój w różnych częściach Koge 

 Wybrzeże Koge, publiczno-prywatne partnerstwa w Koge, kultura i zrównoważony rozwój 

17:30 Koniec formalnej części dnia 

19:30 Kolacja w Hugo 

 

27 września 

6:30-8:30 Śniadanie w hotelu 

Udział w jednej z trzech grup tematycznych 

Grupa 1: Recykling i ponowne wykorzystanie zasobów 

9:00 CP Kelco, światowy lider w produkcji pektyny – która przetowrzona wykorzystywana 

jest do ogrzewania obszarów miasta, a część wykorzysywana do produkcji biogazu (razem z 

grupą 2) 
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 (with group 2) 

11:00 Kara/Noveren -  firma zarządzająca odpadami 

Grupa 2: Strategiczne planowanie wykorzystania energii 

9:00 CP Kelco, światowy lider w produkcji pektyny –która przetowrzona wykorzystywana 

jest do ogrzewania obszarów miasta, a część wykorzysywana do produkcji biogazu (razem z 

grupa 1) 

11:00 Solrød Biogas – usunięcie problemu ścieków i alg oraz ich  wykorzystanie do 

produkcji biogasu  

Grupa 3: Zrównoważone zagospodarowanie obszarów miejskich 

9:00 Køge Kyst – wycieczka po nowej części miasta 

11:00 Permatopia – zrównoważona ekologiczna wspólnota ulokowana na południe od Køge 

17:30 Koniec formalnej części dnia 

19:30 Kolacja w Green House 

 

28 września 

9:00 Równoległe programy. Każda z grup przygotowuje 1-2 pomysły projektów, które będą 

istotne dla uczestniczących organizacji 

11:00 Sesja plenarna 

 Każda z grup prezentuje swoje pomysły reszcie uczestników 

11:45 Następny krok- drugie warsztaty w lutym 2018  

12:00 Lunch 

13:00 Zakończenie programu 

Transport i zakwaterowanie dla polskich uczestników: 

Koszty transportu i zakwaterowania uczestników pokryte zostaną z budżetów partnerów 

projektu – w przypadku reprezentantów z województw warmiosko-mazurskiego oraz 

pomorskiego – ich koszt został uwzględniony w budżecie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion 
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Bałtyk. Szczegóły transportu zostaną dostarczone uczestnikom na 2 tygodnie przed 

wydarzeniem. 

Zakwaterowanie: Hotel w Koge (Central Hotellet) 

UDZIAŁ W POZOSTAŁYCH WARSZTATACH 
Zgodnie ze wstępnym terminarzem ustalano wstępnie 6 spotkao tematycznych poświęconych następującym 
tematom: 

 18-20 kwiecieo Kristianstad (SE);  
- niebieski wzrost  

 26-28 Wrzesieo w Köge (DK);  
- zielony wzrost  

 Listopad Kristianstad (SE);  
- niebieski wzrost  

 Kwiecieo 2017 Elbląg (PL);  
- Age friendly cities  

 Czerwiec  2018 Köge (DK); - zielony wzrost 
 Wrzesieo 2018 Elbląg (PL);  

- Age Friendly Cities 


