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Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze
Konferencja 12-13-06-2014
SZANOWNI PAŃSTWO
W imieniu Starosty Bytowskiego, Burmistrza Miastka oraz Miasteckiego Towarzystwa
Gospodarczego - organizatorów IV konferencji poświęconej ochronie środowiska,
poszanowaniu energii oraz inwestycjom z zakresu odnawialnych źródeł pragniemy zaprosić Państwa
do udziału w cyklicznej konferencji pod hasłem
‘’Niezależność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna – nowe wyzwania na lata
2014-2020‘’.
Podczas konferencji pragniemy zaprezentować następujące tematy:
●
●
●
●
●

Samorządowa gospodarka niskoemisyjna
Projekty inwestycyjne w obszarach ochrony środowiska, energetyki i zielonej energii
Perspektywy finansowania projektów OZE na lata 2014-2020
Możliwości pozyskania krajowych środków inwestycyjnych (NFOŚ i GW,WFOŚ i GW )
Sposoby i możliwości przygotowania oraz finansowania projektów dla małych i średnich
przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, stowarzyszeń, fundacji itp.

Honorowy patronat konferencji objął Pan Jan Kozłowski - Eurodeputowany Parlamentu
Europejskiego.
Patronat medialny Dziennik Bałtycki. (zaproszenie otrzymali : TVP Gdańsk, Radio Koszalin i
media lokalne).
Uczestnictwo w konferencji zapowiedzieli:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stanisław Gawłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Poseł RP
Stanisław Lamczyk - Poseł na Sejm RP,
Roman Zaborowski - Senator RP,
Mieczysław Struk - Marszałek woj. pomorskiego,
Ryszard Stachurski - Wojewoda Pomorski,
Danuta Grodzicka – Kozak - Prezes WFOŚ i GW Gdańsk,
Burmistrzowie i Wójtowie powiatu bytowskiego,
Przedstawiciele pomorskich uczelni i instytutów,
Firmy i stowarzyszenia,
Producenci urządzeń OZE,
Młodzież i nauczyciele Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze wraz z samorządem i władzami gminy Miastko są wiodącymi
w woj. pomorskim realizatorami projektów w zakresie ochrony środowiska, poszanowania energii i
inwestycjach w odnawialne źródła. Działania te mają na celu doprowadzić do pełnej niezależności
energetycznej (budowa Gminnego Centrum Ekoenergetycznego SMART GRID).
Termin konferencji - 12-13 czerwca 2014r. (rozpoczęcie 12.06 godz. 1230; kolacja godzina 1800
w restauracji „Romanova”, noclegi ze śniadaniem - internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Miastku; zakończenie konferencji 13.06 godzina 1300 wspólnym obiadem w
internacie ZSOiT w Miastku).

Program konferencji otrzymacie Państwo w materiałach promocyjnych konferencji w razie pytań
dotyczących konferencji prosimy kierować do Aleksandra Szopy Prezesa MTG tel. 664-747-781,
mtg.miastko@miastko.pl
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