Dzielenie się wiedzą o procesie
transformacji regionów węglowych
Wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy

Perspektywa odchodzenia od węgla i transformacji energetycznej stawia przed regionami górniczymi
wiele wyzwań w wymiarze gospodarczym, technologicznym, społecznym i środowiskowym. Korzystanie
z doświadczeń regionów znajdujących się w procesie transformacji oraz dobrych praktyk związanych
z procesem transformacji jest szansą na efektywne przeprowadzenie tego procesu. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską
rozpoczęły współpracę w celu wymiany doświadczeń pomiędzy regionami górniczymi Polski i Ukrainy.
Jednym z efektów tej współpracy jest projekt „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów
węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy” realizowany
w ramach Platformy na rzecz Wsparcia Transformacji Regionów Węglowych na Bałkanach Zachodnich
i Ukrainie.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i Główny Instytut Górnictwa organizują w ramach
projektu serię wizyt studyjnych, podczas których przedstawiciele strony ukraińskiej będą mogli
poznać efekty dotychczasowych działań w zakresie transformacji regionów węglowych w Polsce, jak
i mechanizmy, które wspierają ten proces. Realizacja wizyt ma stanowić inspirację do podejmowania
działań w wymiarach gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Wizyty mają ułatwić nawiązanie
współpracy pomiędzy regionami oraz upowszechniać sprawdzone rozwiązania.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W trakcie 5 wizyt studyjnych przedstawiciele ukraińskich instytucji i organizacji zaangażowanych w proces
transformacji sektora górniczego i energetycznego odbędą spotkania z przedstawicielami polskich miast,
przedsiębiorstw oraz ekspertami. Będą rozmawiać o doświadczeniach związanych transformacją
i wyzwaniach dotyczących m.in. otoczenia regulacyjnego, organizacyjnego, gospodarczego, społecznego,
przestrzennego czy środowiskowego.
Z powodu pandemii COVID-19 część wizyt odbędzie się w formule spotkań on-line.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa przygotują wizyty
studyjne pod względem merytorycznym i organizacyjnym, natomiast nabór i kontakt z uczestnikami
po stronie Ukraińskiej realizowany jest przez Bank Światowy.
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