
Funkcjonowanie 

Sekretariatu Sieci

„Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju”

Agnieszka Zdanowska

Sekretariat Sieci

tel. 22 57 92 169

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl



zapewnienie funkcjonowania Sieci,
zapewnienie funkcjonowania grup roboczych,
bieżąca współpraca z przedstawicielami sieci,
sporządzanie planów i harmonogramów finansowych,
bieżące kontakty robocze z przedstawicielami Sieci, 

członkami grup roboczych, ekspertami zewnętrznymi, obserwatorami,
organizacja logistyczna posiedzeń plenarnych i spotkań GR,
realizacja zamówień publicznych, 
kontakt z IZ POPT, 
kontakty z Komisją Europejską na temat działań podejmowanych przez Sieci, 
udział w spotkaniach plenarnych na szczeblu Komisji Europejskiej.

Do głównych zadań Sekretariatu należy:



Dystrybucja wszelkich materiałów 
po spotkaniach GR, prezentacji i protokołów

Zaakceptowane protokoły przesyłane są do 
Przewodniczących GR, by byli informowani co 
dzieje się w innych GR funkcjonujących w sieci

Interaktywna platforma wymiany wiedzy;

Czat z ekspertami;

Kalendarium wydarzeń;

Podręczniki, wytyczne, szkolenia on – line

Konkurs na LOGO sieci



przygotowany dla Państwa i przez Państwa…
otwarte forum wymiany wiedzy między 

uczestnikami sieci
więc jeśli mają Państwo

ciekawe projekty i działania 
współfinansowanymi z funduszy UE,

materiałami dotyczącymi interpretacji 
przepisów unijnych i krajowych związanych z 
ochroną środowiska,

wyniki prac, a także ciekawe osiągnięcia danej 
grupy roboczej,

informacje o wszelkie wydarzeniach, 
wyjazdach, seminariach, w których brali 
Państwo udział w ramach prac danej grupy,

ciekawe rozwiązania, najlepsze praktyki, 
metodologie z zakresu funkcjonowania danej 
GR

wersja elektroniczna

NETLETTER raz na kwartał



W kolejnych edycjach NETLETTERA dowiedzą się Państwo o:

- funkcjonowanie włoskiej sieci organów zarządzania środowiskiem RETE;
- produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 
- japońskie technologie związane z energetyką wiatrową;
- pozyskiwanie energii elektrycznej z odpadów

iiiiiii... 
wszystkim, czym zechcą się Państwo z nami podzielić



Rozdawany dla uczestników spotkań
plenarnych, w których udział bierze 
najwyższego kierownictwo: 
UM, RDOŚ, GDOŚ, MRR, MS, KE i NGO’s

Biuletyn będzie posiadał skomasowane 
informacje na temat: 

- wyniki prac GR, funkcjonujących w ramach Sieci,

- ustalenia ze spotkań GR,

- dalsze działania przewidziane w ramach danej GR 

Wersja papierowa

BIULETYN INFORMACYJNY raz na pół roku



W tej edycji NETLETERA zaprezentowaliśmy Państwu hiszpańską Sieć, w 
ramach której funkcjonują następujące Grupy Robocze:

Grupa Robocza Nowe Technologie dla Zrównoważonego Rozwoju i jego Ram 
Finansowania,

Grupa Robocza Zmian klimatu i Fundusze Wspólnotowe,

Grupa Robocza Wskaźniki Włączenia problematyki Ochrony Środowiska oraz Funduszy 
Wspólnotowych,

Grupa Robocza Strategiczna Ocena Tematyczna Ochrony Środowiska EFRR, FS i EFS.

Już teraz zachęcam Państwa do zapoznawania się z naszym NETLETTERM 
gdzie zostanie zaprezentowana włoska sieć RETE.



Istnieje możliwość nawiązania współpracy z już
funkcjonującymi GR i możliwość zorganizowania
wyjazdów studyjnych

Co jest kwalifikowane w ramach projektu POPT??

Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO
tj. wsparcie zadań:

posiedzenia komitetów i podkomitetów, spotkań, konferencji, seminariów
koszty delegacji, koszty organizacji, 
umowy zlecenia dla prowadzących i ekspertów, niezbędne tłumaczenia, 
wsparcie wdrażania i zarządzania instrumentami strukturalnych
zakup przedmiotów i urządzeń wyposażenia biurowego sprzęt biurowy, materiały, wyposażenie,
meble, koszty eksploatacji, koszty remontów, wynajem powierzchni
analizy, ekspertyzy, studia dystrybucja, powielenie, przygotowanie, koszt opracowania

Wydatki bezpośrednio związane z realizacją priorytetów NSRO lub Programów
Operacyjnych



Dziękuję za uwagę...
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