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JAK NASZE MIASTA DBAJĄ O ŚRODOWISKO NATURALNE
I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW?
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ECO-MIASTO JESZCZE DO 10 WRZEŚNIA

Samorządy miast i gmin mogą do 10 września 2018 r. przesyłać zgłoszenia do szóstej
edycji konkursu ECO-MIASTO za pomocą formularzy dostępnych na stronie www.ecomiasto.pl Celem projektu jest promowanie wymiany doświadczeń między miastami oraz
nagradzanie tych ośrodków miejskich, które najlepiej realizują politykę
zrównoważonego rozwoju. Miasta mogą zgłaszać swoje osiągnięcia w pięciu
kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, efektywność energetyczna
budynków, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz zieleń a powietrze.
Organizatorami projektu ECO-MIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum
UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z RENAULT
Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Ceetrus Polska, DK Energy i TIRU – grupa
Dalkia, a także Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim.

Przedstawiciele samorządów mogą przesyłać formularze zgłoszeniowe do 10 września 2018
r. za pośrednictwem strony www.eco-miasto.pl W każdej z pięciu kategorii zostaną przyznane
dwie nagrody: jedna dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, a druga dla mniejszego
ośrodka (poniżej 100 tys. mieszkańców). Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27
września 2018 r. podczas konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018 w Centrum
Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
W tym roku po raz pierwszy jury konkursu oceni miasta za ich działania zmierzające
w kierunku wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. W szóstej edycji programu
ECO-MIASTO nowym elementem formularzy konkursowych są także projekty realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego, czyli wydzielonej części budżetu miasta, która
przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne zgłaszane bezpośrednio przez
społeczność lokalną. Dzięki tej zmianie jury będzie mogło wyróżnić samorządy także za bliską
współpracę z mieszkańcami.

Uczestnicząc w konkursie ECO-MIASTO, samorządy otrzymują możliwość promowania
swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu zyskuje wizerunek miast
– nie tylko na poziomie ogólnopolskim, lecz także lokalnym, ponieważ ekologiczne projekty
samorządów mogą stać się lepiej rozpoznawalne wśród mieszkańców. ECO-MIASTO stwarza
również przestrzeń do wymiany doświadczeń między władzami miast, co sprzyja
naśladowaniu dobrych praktyk.
W edycji 2017 laureatami konkursu ECO-MIASTO zostały Gdynia (w trzech kategoriach),
Jaworzno, Karlino, Częstochowa, Leszno, Katowice, Ostrów Wielkopolski, Wołomin, Lublin
i Kartuzy. Pełna lista dotychczasowych laureatów i wyróżnionych jest dostępna na stronie ecomiasto.pl/konkurs-dla-miast-2/konkurs-dla-miast/laureaci-minionych-edycji/
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