Program1
Spotkania Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027
w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami
unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
9-11 grudnia 2019 r., Kraków
1 dzień – 9 grudnia 2019 r.
12:30 - 14:00
14:00 - 14:10
14:10 - 15:00
15:00 - 16:15
16:15 - 16:45
16:45 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00

Obiad i zakwaterowanie
Przywitanie uczestników Grupy i wprowadzenie w program wizyty
GOZ w ekosystemach innowacji terytorialnej – Katarzyna Błachowicz,
Agnieszka Zdanowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
GOZ w polityce i strategiach UE oraz w wybranych krajach na świecie –
Joanna Kulczycka, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków (cz.1)
Przerwa kawowa
GOZ – dobre praktyki i zasady ich finansowania – Joanna Kulczycka,
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków (cz.2)
Dyskusja
Kolacja

2 dzień – 10 grudnia 2019 r.
do 9:00
9:30 - 10:30
10:30 - 12:30

12:30 - 16:00
16:00 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 18:45

18:45 - 19:00
19:00

Śniadanie
Przejazd do Trzebini
Prezentacja Unimetal Recycling Sp. z o.o - omówienie rozwiązań w zakresie
polityki środowiskowej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę w obiegu
zamkniętym oraz potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie z punktu widzenia
recyklera
Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiad
Wprowadzenie do koncepcji gospodarki cyrkularnej – Joanna Wis-Bielewicz,
Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa (cz.1)
Przerwa kawowa
Analiza praktycznych przykładów zamykania obiegów w procesach rozwoju
miast oraz działalności operacyjnej firm – Joanna Wis-Bielewicz, Instytut
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa (cz.2)
Dyskusja
Kolacja

3 dzień – 11 grudnia 2019 r.
do 8:30
8:30 – 10:00
10:00 – 12:30

12:30 - 14:00

1

Śniadanie i wykwaterowanie
Przejazd do Tymbarku
Prezentacja Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k.- omówienie rozwiązań w zakresie
polityki środowiskowej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę w obiegu
zamkniętym (m.in. oszczędność surowców i energii, ekoprojektowanie) oraz
potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie z punktu widzenia przedsiębiorstwa
Przejazd na Dworzec Główny w Krakowie, zakończenie wizyty

Organizator zastrzega możliwość zmiany tematu oraz godzin poszczególnych punktów programu, przy jednoczesnym
zachowaniu terminu rozpoczęcia oraz zakończenia spotkania

