SZANOWNI PAŃSTWO

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze jest stowarzyszeniem działającym od 2009roku,którego
głównym celem działalności jest propagowanie, upowszechnianie a przede wszystkim wdrażanie w
życie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, czego dowodem jest:
1. Realizacja projektu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 280 mieszkańców
Gminy Miastko z 75% dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego (na lata 2007-2013).
2. Obecnie realizowany kolejny projekt solarny na CWU pn.” Słońce w naszych domach” dla 416
uczestników mieszkańców gminy Miastko i Gmin ościennych w ramach dofinansowania z
NFOŚiGW.
3. Zainicjowanie i doprowadzenie do powstania na bazie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Miastku klasy w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki
Odnawialnej, z pełnym wyposarzeniem pracowni do zajęć praktycznych.
4. Realizatorem szeregu działań edukacyjno-informacyjnych o tematyce Odnawialnych źródeł
energii i szeroko pojmowanej ochronie środowiska jak:
 2010 rok organizacja Konwentu Wójtów i Burmistrzów Pow. bytowskiego w ramach
którego uczestnicy wysłuchali prelekcji przedsiębiorców, naukowców i ludzi
związanych z tematyką OZE i poszanowania energii
 2011 rok zorganizowanie konferencji pn.”Inwestycje w odnawialne źródła energii a
ochrona środowiska przyrodniczego” Udział samorządowców woj. pomorskiego,
polityków, parlamentarzystów, przedsiębiorców i delegatów organizacji związanych
z tematyką OZE.
 2012 i 2013 rok kolejne konferencje połączone z działaniami władz lokalnych i
regionalnych
5. Organizowanie imprez wystawienniczych, konkursów, prezentacji bloków tematycznych o OZE
i ochronie środowiska dla mieszkańców gm. Miastko oraz gm. Ościennych chociażby w
corocznych obchodach „Dni Miastka”
Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami działającymi w obszarze ochrony środowiska
poszanowania energii i promocji OZE jak: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy,
ośrodki naukowe ,organizacje i instytucje realizujące w/w cele. Miasteckie Towarzystwo
Gospodarcze jest członkiem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.
Działamy na rzecz rozwoju gm. Miastko i lokalnej społeczności. Efektywność i niezależność
energetyczna, nowe technologie i czysta energia ,odnawialne źródła energii i prosumpcja to
wartości ,które promujemy w myśl zasady: ”Myśl globalnie działaj lokalnie”
Kierując się tą zasadą wierzymy że synergia sił podmiotów zainteresowanych rozwojem i
promocją OZE oraz racjonalnym gospodarowaniem energią w regionie przyczynią się w znacznym
stopniu do ochrony środowiska naturalnego.

Zapraszamy Państwa do współpracy i działania na rzecz dobra wspólnego w ramach
przedsięwzięcia pod nazwą „RENERG-klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie”
Tworząc strukturę klastra skupiającego w swoich szeregach różne grupy społeczne
proponujemy Państwu zawarcie dobrowolnego porozumienia na mocy którego każdy z uczestników
(Sygnatariuszy) będzie mógł uzyskać dla siebie wymierne korzyści zarówno w sferze informacyjnoedukacyjnej, promocyjno-rozwojowej jak i biznesowej. Głównym celem powołania klastra to budowa
REGIONÓW NIEZALEŻNYCH ENERGETYCZNIE co
możemy uzyskać poprzez skoordynowanie
planowanych i realizowanych w regionie działań i inicjatyw zmierzających do ograniczenia zużycia
energii, emisji gazów cieplarnianych ,produkcji energii na własne potrzeby (prosumpcja),
co w następstwie pozwoli członkom klastra na tworzenie, doskonalenie, wspólną promocję (udział
w targach i wstawach) i sprzedaż nowych technologii, produktów i usług a także korzystanie
z różnego rodzaju środków pomocowych na realizację i wdrażanie różnych projektów.
Siła klastra jest wypadkową mocnych stron wszystkich uczestników poprzez stały kontakt
z podmiotami organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką a ich dostęp do
wiedzy, doświadczenia i praktycznego wykorzystania pozwoli na tworzenie wspólnych ofert
i projektów oraz ich współfinansowania.
Mając na uwadze doświadczenie ,merytoryczne przygotowanie firm „Faber Consulting”,
„Fundacji Prometheus” współorganizatorów i promotorów budowy porozumienia klastrowego oraz
przytoczone argumenty Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze podjęło decyzję o powołaniu
„RENERG - klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie” do przystąpienia w struktury
których Państwo zachęcamy i zapraszamy.
W załączeniu przesyłamy propozycję umowy uczestnictwa w klastrze W dalszej kolejności
planujemy badanie ankietowe uczestników w celu określenia płaszczyzn działania, identyfikacji
potrzeb i projektów. Proponowany termin uroczystego podpisanie pierwszych zdeklarowanych
uczestników porozumienia klastrowego planujemy na dzień 31-08-2013rok w ramach planowanej
imprezy pn. ”ŁĄCZY NAS SŁOŃCE” Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt : Aleksander
Szopa – prezes zarządu MTG tel.664747781 oraz adres e-mailowy: mtg.miastko@wp.pl
Zamieszczamy informacje na str. www.mtg.miastko.pl
Z wyrazami szacunku
Aleksander Szopa- Prezes Zarządu MTG

