
 

 

 

 

 

Spotkanie  miało na celu: 

- określenie konkretnych tematów do eksperckiej dyskusji na forum specjalistów skupionych wokół 

projektu DeCarb i osób zainteresowanych tematyką dekarbonizacji w regionie łódzkim 

(przedstawiciele jst, przedsiębiorcy, naukowcy, reprezentanci ngo), 

-rozpowszechnienie „Przewodnika dobrych praktyk dekarbonizacji”, 

-zaawizowanie kolejnego międzyregionalnego wydarzenia w ramach projektu: wizyty studyjnej 

dotyczącej rekultywacji gruntów pokopalnianych w celu wyłonienia kandydatów, którzy będą mogli 

podzielić się z innymi ekspertami doświadczeniami w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, jak 

również zapoznać się z praktykami stosowanymi w regionach partnerskich w Europie w celu chronienia 

środowiska. 

 

Wnioski ze spotkania: 

1) Dotychczas w ramach projektu DeCarb poruszono następujące  tematy: 

 

Energetyka węglowa – wyzwania 

 Innowacyjne technologie produkcji biomasy roślinnej na bazie recyclingu odpadów z 

biogazowni 

 Biogazownie - pomysły na dekarbonizację w regionie   

 Kogeneracja - zalety ciepła systemowego  

 Projektowanie innowacji  w obszarze dekarbonizacji 

 Dobre Praktyki dekarbonizacji 

 System zarządzania energią w gminie 

 Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym 

 Klastry energii 

 

2) Kolejne wydarzenie w ramach Projektu DeCarb w formie panelowej konferencji powinno 

uwzględniać następujące zagadnienia: 

 

 Klastry energetyczne, spółdzielnie, rozproszona energia 

 Planowanie przestrzenne - rola samorządów 

 STOP SMOG 

 Finansowanie czystej energii 

 Edukacja i promocja 

 Circular economy: zielona logistyka, gospodarka odpadami, cykl życia produktu. 
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Dotyczy: Dekarbonizacja i kolejne kroki w Projekcie DeCarb 

Termin i miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, sala 

1411 

Uczestnicy Lista obecności 



 

 

 

  

3) W ramach międzyregionalnej wymiany doświadczeń Projekt DeCarb dysponuje 2 miejscami 

dla Interesariuszy regionalnych województwa łódzkiego, których dotyczą wyzwania związane 

z  rekultywacją gruntów pokopalnianych.   

 

Szczegóły 

 

Organizator: Ministerstwo Gospodarki i Energetyki Kraju Związkowego Brandenburgia  

Kontakt: Interreg.Decarb@MWE.Brandenburg.de 

Termin: 6-7 listopada 2019 r. 

Miejsce: Cottbus (Niemcy).  

 

Wizyta będzie okazją do podzielenia się z innymi ekspertami doświadczeniami  

w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, jak również zapoznaniem się z praktykami stosowanymi 

w regionach partnerskich w Europie w celu chronienia środowiska. Podczas wizyty studyjnej zostanie 

zaprezentowany  zrekultywowany kompleks terenów położonych nad sztucznym jeziorem 

Grossräschen stanowiący sukces programu rewitalizacji Łużyc   

i inspirację dla podobnych projektów. 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Iwona Marcinkowska 

20.09.2019 r. 
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