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Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Prace w 2020 r.

Plany na 2021 r.

Przewodniczący Grupy – Arkadiusz Michalski, PGE Energia Odnawialna S.A.



Posiedzenie on-line 04.12.2020 r.

Tematy:

 Wyniki badań świadomości i zachowań ekologicznych Polaków,

 Stan prac w zakresie programowania NPF 2021-2027 w obszarze adaptacji

do zmian klimatu,

 Przedstawianie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyników/analiz

i wniosków z przeprowadzonych warsztatów miejskich,

 Realizacja polityki dotyczącej adaptacji do zmian klimatu w m.st. Warszawie -

szanse, możliwości, bariery, zagrożenia.



Plany na 2021 r.

Wizyta Studyjna: Gdańsk, Hel, Żarnowiec

Proponowane tematy:

 Spotkanie z pracownikami Referatu Zmian Klimatycznych w UM Gdańsk

 Zwiedzanie obiektów dotyczących gospodarki wodnej wybudowanych po

powodziach w latach 2001 i 2016 w Gdańsku

 Refulacja na Helu

 Zwiedzanie ESP w Żarnowcu

 Przedstawienie projektu PGE Baltica dotyczącego budowy farm wiatrowych

na Morzu Bałtyckim

 Wewnętrzne warsztaty grupy w Hotelu



Plany na 2021 r. cd.

Posiedzenie grupy w siedzibie MŚ (listopad 2021)

Proponowane tematy:

 Wykład Marcina Popkiewicza - współautora książki „Nauka o klimacie”

i autorka książki „Rewolucja Energetyczna. Ale po co?”, redaktora portalu

„Nauka o Klimacie”

 Program PV GK PGE odpowiedzią na zmiany klimatu i elementem realizacji

transformacji energetycznej

 Biznesowe aspekty adaptacji do zmian klimatu

 Skutki zmian klimatu oczami WHO

 Wewnętrzne warsztaty



Plany na 2021 r. cd.

Na wyjeździe studyjnym przeprowadzić warsztaty nt:

 demarkacji zakresu interwencji kraj-region, obligatoryjny zakres informacji we

wniosku o dofinansowanie w zakresie zmian klimatu (kraj-region),

 propozycji premiowanych kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie

w zakresie zmian klimatu,

 praktycznych rozwiązań dot. wspierania działań adaptacyjnych

w programach operacyjnych,

 przykładów działań adaptacyjnych w poszczególnych branżach i obszarach,

 ujęcia kwestii środowiskowych i klimatycznych w nowych programach

operacyjnych.

 Wsparcie MKiŚ w realizacji projektu „Miasto z Klimatem”



Dziękuję za uwagę


