Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Legnica, dnia 07.03.2017r.

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Forum
Przedsiębiorczych wspólnie ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły, rozpoczyna realizację projektu
pt. Zielone Miasto – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska,
współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2:
Aktywne społeczeństwo, Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.
Projekt stanowi formę wsparcia realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska do
30.09.2017 r.
Celem głównym projektu jest zaangażowanie obywateli Dolnego Śląska w działania
partnerskie, zmierzające do ograniczenia szkodliwych emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery, poprzez wypracowanie modelu proekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań,
podczas warsztatów przez grupę 35 osób, dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego
rozwoju miast na Dolnym Śląsku.
Grupa docelowa – beneficjenci ostateczni to 35 osób – mieszkańcy Dolnego
Śląska – przedstawiciele przedsiębiorstw, politycy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, w tym związków pracodawców, stowarzyszeń, pracowników jednostek
samorządu terytorialnego, przedstawiciele służby zdrowia, placówek szkolnych oraz
społeczność lokalna z Dolnego Śląska, dla których ważne jest życie i zdrowie mieszkańców
zanieczyszczonych miast, a także są gotowi podjąć wyzwanie dotyczące wypracowania
podczas zaplanowanych warsztatów Modelu „Zielonego Miasta” i zaimplementowania go na
swoim terenie. W projekcie jest przewidziany udział co najmniej 20 organizacji
pozarządowych.

W ramach projektu zaplanowano m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych
poprzez 3 - dwudniowe warsztaty wyjazdowe i konsultacje telefoniczne.
Podczas m.in. warsztatów Grupa docelowa na podstawie własnych doświadczeń
i obserwacji, wspólnie z ekspertami – praktykami z dziedziny ochrony środowiska
(prowadzącymi warsztaty), wypracuje tzw. Model „zielonego miasta”, czyli
energooszczędnej
gospodarki
niskoemisyjnej,
zawierający
pakiet
działań
proekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa
środowiskowego, zdrowotnego i higieny miast na poziomie europejskim.
Podczas warsztatów zostanie również wypracowane otwarte Porozumienie
o współpracy
pomiędzy
organizacjami
pozarządowymi,
przedsiębiorcami,
mieszkańcami oraz władzami lokalnymi, w zakresie efektywniejszego wdrażania
pakietu działań klimatycznych, które będzie pomocne zaangażowanym w projekt
instytucjom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu do wykonywania zadań publicznych,
różnych projektów i inicjatyw z ochrony środowiska.
Grupa pośrednia projektu to mieszkańcy Dolnego Śląska oraz pozostałe instytucje
i organizacje, z którymi będą prowadzone rozmowy, którym efekty projektu zostaną
przekazane podczas konferencji podsumowującej, w publikacji oraz na stronie internetowej
projektu.
W związku z powyższym zachęcamy do udziału w w/w projekcie. Na informację
dotyczącą chęci udziału w w/w projekcie czekamy do dnia 22.03.2017 r.
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