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E-KONFERENCJA PROJEKTU „SZTUM CIRCULAR ECONOMY – ODPOWIEDZIĄ NA WSPÓŁCZESNE
WYZWANIA KLIMATYCZNE" I PRACE KONSORCJUM PROJEKTOWEGO
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż trwają intensywne prace czterostronnego polsko-norweskiego konsorcjum
stworzonego pod przewodnictwem Gminy Miasta Sztum nad przygotowaniem pełnej aplikacji projektowej w
ramach drugiego etapu naboru koncepcji, w ramach „Wzmocnienia realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”
z środków EEA Grants.
W dniu wczorajszym (tj. 22.04.2021) miało miejsce e-spotkanie dedykowane przygotowaniu aplikacji :Sztum
Circular Economy”, która znalazła się w gronie 16 aplikacji, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach
naboru koncepcji wieloetapowego konkursu ogłoszonego przez Misnisterstwo klimatu i Środowiska.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji uczestniczących w tym miedzy innymi:
Lider projektu: Miasto i Gmina Sztum reprezentowana przez Burmistrza Miasta Pana Leszka Tabor wraz z
zespołem
- Partner Projektu 1– Stowarzyszenia Gmin RP Euroregin Bałtyk reprezentowanego przez Koordynatora
Projektów Pana Marcina Żuchowskiego wraz z zespołem
- Partner Projektu 2– Politechniki Gdańskiej – Wydziału inżynierii Lądowej i Środowiska reprezentowanej przez
profesor Magdalenę Gajewską wraz z zespołem
- Partner Projektu 3 – International Devlopment Norway reprezentowanego przez Panią Katarzynę Kazimierczuk
W trakcie spotkania omówiono najważniejsze kwestie projektowe i aplikacyjne, w tym aktualizacje załozeń
koncepcji, podział obowiązków partnerów, harmonogram przygotowania dokumentacji i samej aplikacji oraz
zakres koniecznych zmian, a także dalsze etapy i narzędzia służące do prac nad projektem.
Uczestnicy zaplanowali również kolejne spotkanie zespołu, które jeżeli warunki pandemiczne pozwolą odbędzie
się już w formie fizycznej (oczywiście reżimie sanitarnym) już w następnym miesiącu w Sztumie w dniu
21.05.2021 i połączone będzie z wizytą studyjną w obecnym PZSOK i miejscu planowanej inwestycji.
Więcej o programie w ramach którego ubiegamy się o dofinansowanie:
PROGRAM: ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU
OBSZAR PROGRAMOWY: ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU I ADAPTACJA DO ICH SKUTKÓW
NABÓR: WZMOCNIENIE REALIZACJI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014 –2021 – NABÓR
WIELOETAPOWY
1. Nr nadany przez NFOŚiGW: 1578/2020
2. Tytuł projektu: SZTUM CIRCULAR ECONOMY – ODPOWIEDZIĄ NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
KLIMATYCZNE
Więcej o samym projekcie:
„SZTUM CIRCULAR ECONOMY – ODPOWIEDZIĄ NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA KLIMATYCZNE"
Projekt ma charakter infrastrukturalno-edukacyjny i jest ważny z pkt widzenia potrzeb społecznych mieszkańców,
potrzeb ekonomicznych i środowiskowych dla całego regionu.
Projekt złożony w konkursie 22 września 2020 – przedstawiono draft projektu
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Obecnie znajduję się w drugim etapie konkursu ( Wnioski o dofinansowanie koncepcji projektowych przyjmowane
są od 12 kwietnia do 16 czerwca 2021 )
Obszar projektu: Gospodarka o obiegu zamkniętym, zielony i niebieski wzrost, przeciwdziałanie zmianom klimatu
Zasięg projektu: Z naciskiem lokalnym lub regionalnym, lecz mający charakter międzynarodowy
Przewidywany okres realizacji: 30 miesięcy
Przewidywana realizacja: od 01.01.2022 do 30.06.2024
Budżet
 Całkowita wartość projektu – 1 169 798,16 EUR, co daje 5 122 312,21 PLN
 Poziom dofinansowania: 85%
Projekt Sztum Circular Economy stawia sobie za cel odejście od modelu linearnego na rzecz modelu
zamkniętego, który promuje ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców oraz optymalizację systemu
zbierania odpadów komunalnych w Mieście i Gminie Sztum. Celem są działania inwestycyjne, edukacyjnoinformacyjne, stworzenie i wprowadzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dot. GOZ oraz wymiana
najlepszych praktyk oraz ich promocje w kraju i za granicą
Cele projektu Sztum Circular Economy:
1.
Rozwój potencjału społeczeństwa związanego z racjonalnym gospodarowaniem odpadami, w tym
zasobami przyrodniczymi i poprawą warunków życia i zdrowia mieszkańców na bazie powstałego PSZOK oraz
hali magazynowo-naprawczej;
2.
Budową nowoczesnej i innowacyjnej oferty eko-edukacji i transferu informacji opartej o wyspecjalizowane
kadry i narzędzia, metody i techniki zarządzania i gospodarowania odpadami;
3.
Stworzenie, trwałych innowacyjnych materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz wprowadzenie
praktycznych mechanizmów, metod, rozwiązań gotowych do powielenia i wdrożenia jako dobre przykłady
wzmacniania procesów gospodarki o obiegu zamkniętym: kompendium inwestycji w procesy GOZ;
4.
Internacjonalizacja działań i umiędzy-(reginowienie/narodowienie) dialogu dotyczącego dalszego
wzmacniania procesów dot. GOZ oraz transfer dobrych praktyk (wspólna sieć);
5.
Sztum Circular Economy to także rozbudowana promocja programu i osiągnięć projektowych oraz
podkreślenie pomocy udzielonej przez kraje darczyńców z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
Relacja zdjęciowa z wydarzenia:
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