Program wizyty studyjnej w Belgii i Holandii, 17-22 maja 2015r.
Niedziela, 17 maja 2015r.
14:20 Spotkanie w hali odlotów portu lotniczego im. Fryderyka Chopina (Okęcie)
16:25 wylot z Warszawy
18:40 lądowanie w Brukseli, transfer do hotelu (Bedford Hotel & Congress Centre, Rue du Midi 135, 1000
Bruksela), kolacja w restauracji hotelowej
Poniedziałek, 18 maja 2015r.
do 9:20 śniadanie w hotelu, wyjazd na zajęcia (Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej, Rue Stevin
139, 1000. Bruksela)
10:00 12:00 pierwszy blok zajęć (kawa dostępna w trakcie posiedzenia)
10:00 Powitanie i przedstawienie porządku spotkania
10:15 Kwestie klimatyczne w zmienionej dyrektywie 2014/52/EU (DG ENV)
11:15 Dyskusja nad przedstawionymi zmianami
12:00 - 13:30 lunch na terenie przedstawicielstwa
13:30 – 17:00 drugi blok zajęć (kawa dostępna w trakcie posiedzenia)
13: 30 Wymagania w zakresie uwzględniania przeciwdziałania i dostosowywania się do zmian klimatu w
projektach refinansowanych ze środków UE (DG CLIMA)
14:00 Dyskusja nad przedstawionymi wymaganiami (moderator: Piotr Czarnocki)
14:30 Prezentacja „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” (Piotr Czarnocki)
15:00 Dyskusja nad przedstawionymi założeniami poradnika
16:00 Wnioski końcowe i zamknięcie spotkania
17:00 Zakończenie spotkania, powrót do hotelu, czas wolny i kolacja (w restauracji hotelowej)
Wtorek, 19 maja 2015r.
do 9:00 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie,
9:00 program uzupełniający do głównej tematyki wizyty realizowany na terenie Brukseli
13:00 obiad: Lunch and More, Rue du Marteau 36/A, 1210 Sint-Joost-ten-Node
14:45 wyjazd do Hagi pociągiem ICE ze stacji Bruksela-Midi
15:45 przekroczenie granicy belgijsko-holenderskiej
ok.17:15 przyjazd do Hagi, zakwaterowanie w hotelu (IBIS Den Haag City Centre, Jan Hendrikstraat 10, 2512 GL
Den Haag),
17:40 spacer po mieście z pilotem / czas wolny
ok. 20:00 kolacja w hotelowej restauracji
Środa, 20 maja 2015r.

do 8:15 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i wyjazd na zajęcia (Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska,
(Plesmanweg 1-6, 2597 JG, Haga)
9:00 Powitanie, przedstawienie programu pobytu w Holandii, prezentacja dotychczasowych ustaleń z Brukseli
9:30 Spotkanie przy okrągłym stole: Prezentacja priorytetów i zasad prowadzenia polityki wodnej w obu
krajach:
- podejście holenderskie
- podejście polskie
- dyskusja
11:15 przerwa kawowa
11:30 Prezentacja programu Delta
12:30 Partnerstwo Publiczno-Prywatne
13:00 lunch (organizacja – Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska)
14:00 przejazd w stronę zapory Maeslantkering
15:00 Powitanie, projekcja filmu, prezentacja urządzeń
16:30 Przejazd do Kijkudin, prezentacja umocnień brzegowych
18:30 Kolacja w Le Club Maritim, Zuiderstrand 17, 2505 AH, Haga (organizacja – Ministerstwo Infrastruktury i
Środowiska)
ok. 21:30 Powrót do hotelu
Czwartek, 21 maja 2015r.
do 7:00 śniadanie w hotelu
7:10 wyjazd na zajęcia do Kampen
9:00 Prezentacje Programu „Miejsce dla Rzeki”, Stedelijk Museum, Oudestraat 133, 8261 CK Kampen
- prezentacja założeń
- wizyta w terenie przy urządzeniach pomiędzy Kampen a Zwole
12:00 Wyjazd do Rotterdamu, lunch w autobusie (Wilhelminakade 179, 3553 Rotterdam)
14:30 Powitanie i wprowadzenie do Holenderskich doświadczeń z przystosowywania się do zmian klimatu
15:15 Przeciwdziałanie zjawiskom klimatycznym na przykładzie Rotterdamu
16:00 Wizyta na terenie inwestycji:
- Placu Wodnego Bethemplein
- Zoho (dzielnica mieszkalna)
- Luchtsingel (rewitalizowana przestrzeń miejska)
- Dakakers (zielone dachy)
17:30 Prezentacja pływającego pawilonu, podsumowanie wizyty w sali na 40 piętrze
19:00 wyjazd do Hagi, kolacja w hotelowej restauracji

Piątek, 22 maja 2015r.
do 7:40 śniadanie w hotelu i wykwaterowanie
7:40 Wyjazd na lotnisko w Amsterdamie
10:25 Wylot do Polski
12:20 Lądowanie w Warszawie (port lotniczy im. Fryderyka Chopina)

