WARSZTATY BRANŻOWE „TURYSTYKA”
Organizatorzy spotkania: RBGPWZ, Gmina Międzyzdroje
Temat przewodni: „Marka regionu Wysp Uznam i Wolin oraz jej promocja”
Termin: 6.07.2021 r., zoom, 9:00-12:00
Link do rejestracji: https://zoom.us/meeting/register/tJMrfumqpj8tGdfLXWZCSco9PbzJAD1MbVTj
Moderator: Justyna Strzyżewska, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ
Program warsztatu:
1.

Wprowadzenie do tematyki warsztatów – ekspert zewnętrzny
 budowa marki,
 smart city / smart region,
 korzyści z budowy transgranicznej marki.

2.

Prezentacja gminy Międzyzdroje na temat realizowanych działań w zakresie transformacji energetycznej.

3.

Dyskusja na temat określenia zakresu tematycznego, któremu będą poświęcone warsztaty branżowe nr 2
oraz określenie potrzeb w zakresie ekspertów zewnętrznych. Na podstawie dyskusji zostanie opracowana
ankieta z propozycjami tematów i interesariuszy, która zostanie przesłana po spotkaniu do uczestników.
Propozycje tematów (do uzupełnienia w trakcie warsztatów):
 smart city / smart region,
 marka region wysp (co może budować markę, wybór logo i hasła marki, jak połączyć ideę
modelowego regionu z istniejącymi już markami)
 wymiana doświadczeń w zakresie inwestycji w wytwarzanie „czystej” energii elektrycznej
i ciepła/chłodu,
 możliwości w zakresie realizacji wspólnych akcji promocyjnych,
 możliwość cyklicznej prezentacji podejmowanych inicjatyw i dokonań podejmowanej dla
mieszkańców oraz dla turystów,
 monitorowanie i wizualizacja jakości powietrza,
 możliwości i korzyści płynące z budowy i promocji wspólnej marki,
 identyfikacja i prezentacja możliwych rozwiązań w zakresie wytwarzania „czystej” energii
elektrycznej i ciepła/chłodu na potrzeby podmiotów turystycznych,
 nagrody, motywowanie, wizualizacja obiektów turystycznych związana z efektywnością
energetyczną; nagroda modelowego regionu (budynki zeroemisyjne, standard eko),
 konkursy i zawody szkół (liga) w konkurencjach proponowanych przez uczniów,
 konkursy i zawody pomiędzy ośrodkami wczasowymi,
 całodzienne wymiany turystyczne pomiędzy ośrodkami wczasowymi powiązane z prezentacją
realizacji oze (wymiana ekwiwalentna z zapewnieniem posiłków),
 zapisanie współpracy w zakresie budowania wspólnej marki do dokumentów strategicznych
gmin i wspólny monitoring realizacji,
 …

4.

Identyfikacja interesariuszy warsztatów nr 2.
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Dodatkowe informacje:
W ramach realizacji projektu MoRE zorganizowanych zostanie 6 spotkań branżowych w formie warsztatów
poświęconych transformacji energetycznej po dwa w trzech obszarach tematycznych: turystyka (nr 1), mobilność
(nr 2), usługi i gospodarka komunalna (nr 3).
Celem warsztatów jest identyfikacja potrzeb energetycznych regionu wysp Uznam i Wolin.
 Turystyka - „Marka regionu Wysp Uznam i Wolin oraz jej promocja”, 6.07.2021, 9:00-12:00
 Mobilność - „Modelowe rozwiązania komunikacyjne uwzględniające transport bezemisyjny w obszarze
turystycznym”, 13.07.2021, godz. 10:00 – 13:00
 Usługi i gospodarka komunalna - „Realizacja przedsięwzięć energetycznych służących ograniczaniu emisji
zanieczyszczeń i poprawie efektywności energetycznej w regionie wysp”, 30.06.2021, 10:00-12:00.
Przebieg i organizacja spotkań branżowych:
a) W każdym obszarze odbędą się po dwa warsztaty – jeden zorganizowany przez stronę polską i jeden
przez stronę niemiecką, na podstawie wspólnie uzgodnionej metodyki.
b) Pierwsze warsztaty odbędą się w czerwcu/ lipcu, drugie we wrześniu/ październiku 2021 r.
c) Pierwszy warsztat w każdym z obszarów tematycznych zorganizowany zostanie przez stronę polską i ich
głównym celem będzie określenie problemów, które powinny zostać omówione na kolejnych
warsztatach. Ponadto dokonana zostanie identyfikacja potencjalnych interesariuszy i ekspertów. Zostanie
również wskazany zakres potrzeb interesariuszy oraz opracowań eksperckich, które powinny być
przedstawione na drugim warsztacie.
d) Celem drugiego warsztatu będzie przedyskutowanie wybranych zagadnień związanych z transformacją
energetyczną, w tym głównie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz określenie ewentualnych
form współpracy interesariuszy w przyszłości.
e) Jako podsumowanie przeprowadzonych warsztatów sporządzone zostaną trzy raporty polsko-niemieckie
dotyczące analizowanych obszarów tematycznych.
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