Witamy na pierwszym międzynarodowym warsztacie projektu
SBPIN
Temat: Niebieski wzrost
Data i miejsce: 18-20 Kwiecień w Krinova w Kristianstad,
Szwecja
Projekt SBPIN (Sieć Innowatorów Południowego Bałtyku) ma na celu przygotowanie
lokalnych aktorów do bardziej aktywnego uczestnictwa w sieciach współpracy i projektach
międzynarodowych. Tematem pierwszego szkolenia jest tematyka niebieskiego wzrostu i
skupiać się będzie na:

 Jakości wody (morskich jak i śródlądowych)
 Problemach wody pitnej
 Ochronach wybrzeży w tym (wpływowi wód deszczowych i morskich)
Podczas tych warsztatów będziemy rozmawiać o możliwościach współpracy
międzynarodowej i metodach wsparcia innowacji w uczestniczących
organizacjach

Grupa docelowa
Urzędnicy i politycy publicznej administracji pracujący w sektorze niebieskiego wzrostu i/
lub zmagający się z rozpoznanymi wyzwaniami w obszarze jakości wody, problemach wody
pitnej i ochrony wybrzeży w gminach północnej Skåni (Szwecja), Køge (Dania), Naestved
(Dania) i gmin członkowskich będących członkami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion
Bałtyk (Polska)
Europejscy koordynatorzy, międzynarodowi stratedzy pracujący na rzecz rozwoju sieci
międzynarodowej i współpracy pomiędzy wspomnianymi powyżej gminami/organizacjami.

Lokalizacja
Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad. www.krinova.se

Program 18-20 Kwietnia 2017
18 Kwietnia
15:00-16:30 Dom otwarty w Krinova Inkubator i park naukowy
 Przerwa na kawę (jedzenie i picie, które dadzą umysłowi to co mu
potrzebne, aby był kreatywny i skupiony)
 Zwiedzanie Krinova razem z innymi uczestnikami warsztatów
16:30-18:00
 Nasza historia i identyfikacja (zrozumienie obszaru Południowego
Bałtyku, współpraca międzynarodowa i poznanie różnic kulturowych
pomiędzy uczestnikami poszczególnych państw – materiał video)
 Łączenie zadań
18:00 Kolacja w Krinova
19 kwietnia
8:30-9:00 śniadanie w Krinova ( opcjonalnie)
9:00-12:00
 Seminarium- wyzwania prowadzenia i otwarcia innowacjimiędzynarodowej i współpracy między organizacjami
 Stworzenie listy problemów/wyzwań wodnych
 Prezentacja różnic w infrastrukturze wodnej w partnerskich państwach –
prezentacje uczestników
12:00 Lunch w Krinova
13:00-14:30
 Seminarium- różnorodność innowacji
 Mapowanie, definiowanie i ustalanie priorytetów związanych z
wyzwaniami wodnymi
14:30-15:00 Przerwa kawowa
15:00-17:00 Warsztaty
 Podkradanie wartości tworzących funkcje
Planowane zakończenie o 17:00
18:30 Kolacja w centrum miasta Krisrianstad

20 Kwietnia Dzień wodny/ Waterday (opcjonalnie)
Proszę przeczytać załączone zaproszenie do Vattendagen/Waterday, 20 kwietnia w Krinowa.
To wydarzenie odbędzie się w języku Szwedzkim ale wszyscy uczestnicy projektu SBPIN są
zaproszeni. W celu rejestracji, prosimy skontaktować się osobą odpowiedzialną za projekt w
danym państwie.

Ostatni dzień rejestracji na warsztaty to 7 kwietnia
Kontakt uczestników z Danii Eric van Leenen eric.van.leenen@koege.dk lub Leif
Jacobsen lejac@naestved.dk
Kontakt uczestników z Polski Marcin Żuchowski zuchowski@eurobalt.org.pl
Kontakt uczestników ze Szwecji Diana Danilda diana@krinova.se or Ludvig
Einarsson Ludvig.einarsson@hassleholm.se
Transport i zakwaterowanie dla polskich uczestników:
Koszty transportu i zakwaterowania uczestników pokryte zostaną z budżetów
partnerów projektu – w przypadku reprezentantów z województw warmińskomazurskiego oraz pomorskiego – ich koszt został uwzględniony w budżecie
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Szczegóły transportu zostaną
dostarczone uczestnikom na 2 tygodnie przed wydarzeniem.
Zakwaterowanie: Hotel w Kristianstad
Dodatkowe informacje u:
Charlotte Lorentz Hjorth +46(0)708 29 14 34 charlotte@krinova.se
Ludvig Einarsson +46(0)721 99 68 50 ludvig.einarsson@hassleholm.se

