Gdańsk, 16 października 2019 r.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w 8. kongresie „Smart Metropolia”, który odbędzie się 7 i 8 listopada w Amber Expo
w Gdańsku. Gorąco liczymy na Państwa udział w tym wydarzeniu. Równocześnie serdecznie prosimy o przekazanie
niniejszego zaproszenia osobom, dla których bliskie są tematy metropolitalne i ochrona klimatu.
Smart Metropolia to największy w Polsce coroczny kongres poświęcony zagadnieniom współpracy dużych i małych
gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. To coroczna debata na temat współtworzenia
mądrej polityki państwa wobec polskich miast i gmin. Bardzo zależy nam na aktywnym udziale w debacie osób
zaangażowanych w ten temat.
8. edycja kongresu, zatytułowana “Klimat dla Metropolii. Metropolie dla klimatu” dotyczyć będzie dwóch
głównych zagadnień. Po pierwsze, jak optymalnie przygotować polskie gminy i regiony do nowego budżetu UE 20212027? Na to pytanie odpowiemy podczas warsztatów, które przygotowujemy z Komisją Europejską oraz
Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Warsztaty skierowane będą do pracowników i samorządowców Związków ZIT,
Instytucji Zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi (Urzędów Marszałkowskich) oraz przedstawicieli
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Drugim tematem przewodnim kongresu będzie kryzys klimatyczny. W jaki sposób polskie gminy i powiaty powinny
odpowiedzieć na jedno z największych zagrożeń współczesnego świata? Na ile Miejskie Plany Adaptacji (MPA) do
zmian klimatu przekładają się na faktyczną zmianę funkcjonowania sektora publicznego? Czy solidarność
samorządowa może pomóc w przygotowaniu się do kolejnych nawałnic i gwałtownych opadów? Jak do wspólnych
działań zaangażować mieszkańców? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy warsztatów oraz prelegenci – eksperci ds.
adaptacji do kryzysu klimatycznego, znający specyfikę pracy z samorządem lokalnym.
Liczymy na to, że efektem kongresu będzie powołanie klimatycznej koalicji miast i gmin – wszystkich tych
samorządów, które chcą aktywnie uczestniczyć w redukcji emisji CO2 i odchodzeniu od paliw kopalnych.
Program kongresu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.smartmetropolia.pl.
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