WARSZTATY BRANŻOWE "TURYSTYKA”
Organizator warsztatów: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji
Meklemburgii-Pomorza Przedniego (EM M-V)
Temat: "Realizacja projektów energetycznych w celu redukcji emisji i poprawy efektywności
energetycznej na wyspach Uznam i Wolin".
Data: 30.11.2021 // 09:30-12:45 // via Zoom
Język: PL-DE z tłumaczeniem symultanicznym
Link do rejestracji na spotkanie: https://forms.gle/VkpUwcmDTmPzczq47
Cel warsztatów: Omówienie wybranych tematów związanych z transformacją energetyczną, w tym
w szczególności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wskazanie możliwych form
współpracy pomiędzy interesariuszami w przyszłości.
Program:
Część 1
9:30-11:00
Temat 1: Marka terytorium wyspiarskiego;
możliwości i korzyści wynikające z budowania
i promowania wspólnej marki
•
•
•
•

Temat 2: Współpraca i promocja na rzecz
budowy modelowego regionu dla energii
odnawialnych.

Powitanie przez EM M-V i Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego (partner wiodący)
Wzajemne poznanie się i prezentacja wyników ankiet
Dyskusja i wymiana poglądów na temat wyników
Identyfikacja możliwych obszarów współpracy
PRZERWA
11:00-11:15
Część 2
11:15-12:45

•

Prezentacja i omówienie wyników dyskusji z tematów 1 i 2

Temat 3: Przykłady najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji CO2 na wyspach
w powiązaniu z tematami 1/2
• Prezentacja wyników ankiet
• Dyskusja i łączenie pomysłów z grup roboczych i "Tematu 3”
• Podsumowanie wyników warsztatów i możliwości współpracy
• Perspektywy i pożegnanie
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Informacje na temat warsztatów branżowych
W ramach projektu "MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnej dla Wysp Uznam i Wolin"
organizowanych jest 6 spotkań branżowych w formie warsztatów na temat transformacji energetycznej
w trzech obszarach tematycznych: Turystyka (nr 1), Mobilność (nr 2), Usługi i Gospodarka Komunalna
(nr 3).
Celem warsztatów jest określenie zapotrzebowania na energię na wyspach Uznam i Wolin oraz
zidentyfikowanie obszarów współpracy w następujących tematach (poniżej podane są terminy drugich
warsztatów):
− Turystyka: "Marka regionu wysp Uznam i Wolin i jej promocja", 30.11.2021, 9:30 -12:45;
− Mobilność: "Modelowe rozwiązania komunikacyjne uwzględniające transport zeroemisyjny
w obszarze turystycznym", 14.12.2021, 09:30 -12:45;
− Usługi i gospodarka komunalna: "Realizacja projektów energetycznych w celu zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń w regionie wyspiarskim" 08.12.2021, 09:30 - 12:45.
Przebieg i organizacja spotkań branżowych:
a) W każdym z obszarów odbędą się dwa warsztaty - jeden organizowany przez stronę polską
i jeden przez stronę niemiecką, oparte na wspólnie uzgodnionej metodologii.
b) Pierwsze warsztaty odbyły się w czerwcu/lipcu, a drugie zaplanowane zostały na
listopad/grudzień 2021 r.
c) Pierwsze warsztaty w każdym obszarze tematycznym zostały zorganizowane przez stronę
polską, a ich głównym celem było określenie tematów, które będą omawiane podczas kolejnych
warsztatów. Ponadto zostały zidentyfikowane potencjalne zainteresowane strony i eksperci.
d) Celem drugich warsztatów jest omówienie wybranych tematów związanych z
transformacją energetyczną, w tym głównie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii, oraz określenie możliwych form współpracy pomiędzy zainteresowanymi
stronami w przyszłości.
e) Jako podsumowanie przeprowadzonych warsztatów zostaną przygotowane trzy polskoniemieckie raporty dotyczące analizowanych tematów.
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