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Warsztaty Eco-Miasto z Ambasadą Francji
Jak inwestować w energię odnawialną, wprowadzić elektryczne autobusy i gdzie szukać finansów
potrzebnych do transformacji ekologicznej polskich miast? To kluczowe pytania, na które odpowiedzieli
eksperci w Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie w trakcie warsztatów Eco-Miasto skierowanych do
samorządowców. Spotkanie otworzył Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce.
Ekologia to nie chwilowa moda, ale styl życia który powinien stać się standardem. By realnie stawić czoła kryzysowi
klimatycznemu potrzebne są działania nie tylko na płaszczyźnie międzynarodowej, ale także lokalnie, tam gdzie
skutki zmiany klimatu są najbardziej odczuwalne. Samorządy mają więc przed sobą wyzwanie, z którym muszą się
zmierzyć by zadbać o zdrowie i jakoś życia mieszkańców gmin. W ramach projektu Eco-Miasto organizowanego
przez Ambasadę Francji w Polsce, UNEP/GRID-Warszawa i Teraz Środowisko przedstawiciele miast mogą
skorzystać z doświadczenia francuskich oraz polskich specjalistów i wziąć udział w sesjach o zrównoważonym
rozwoju.
– W realizacji globalnych celów na rzecz klimatu musimy działać lokalnie. To właśnie samorządy miast odgrywają
w tym kluczową rolę. Innowacje w sektorach transportu, gospodarki odpadami, energetyki, budownictwa i
gospodarki wodnej są gwarantem utrzymania wysokiej jakości życia mieszkańców. By wesprzeć te działania
organizujemy regionalne warsztaty, które stwarzają okazję do dyskusji i wymiany dobrych praktyk samorządów
lokalnych oraz doświadczonych specjalistów z Polski i Francji – zachęca Ambasador Francji w Polsce Frédéric
Billet.
Agenda wydarzenia to w głównej mierze analiza i dyskusja wokół tematu rozwoju zrównoważonych miast.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję posłuchać, a następnie podyskutować o etapach budowania zielonego miasta
oraz kwestii finansowania całego procesu ekologicznej przemiany.
Ekologiczne miasta
Podczas warsztatów nastąpiła polsko-francuska wymiana doświadczeń. Wśród prelegentów znaleźli się
przedstawiciele miasta Olsztyna i Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz francuscy eksperci. Olsztyn był już
czterokrotnie wyróżniony w konkursie Eco-Miasto między innymi za przywrócenie komunikacji tramwajowej,
tworzenie parków kieszonkowych, skwerów czy zielonych ciągów pieszych, które poprawiły jakość życia Olsztynian
w ścisłym centrum miasta. W ramach warsztatów przedstawiciele władz miasta Olsztyna zaprezentowali
dotychczasowe rozwiązania na rzecz ekologii. Swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z rozwojem energii
odnawialnej podzielił się również przedstawiciel francuskiego miasta Saint-Brieuc, Jean-François Quere, a prezes
Regionalnej Agencji Energetycznej Bretanii Południowej Jean-Paul Aucher opowiedział o polityce transformacji
miejskiej.
Wiele miast stara się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych pochodzących z transportu publicznego.
Jednym
z rozwiązań jest elektromobilność. O elektrycznych samochodach i innowacjach z dziedziny transportu opowiedział
Andrzej Gemra, ekspert z Renault Polska. Samorządowcy mieli okazję również usłyszeć ciekawą perspektywę
dotyczącą finansowego wspierania zielonej rewolucji miejskiej – swoim doświadczeniem w tym obszarze dzielił się
Gaëtan Hinojosa z City Finance Lab.
– Dzielenie się doświadczeniami i współpraca w szukaniu innowacyjnych rozwiązań może mieć wymierny wpływ na
nasze życie. Należy promować punkt widzenia, w którym odpowiadanie na wyzwania klimatyczne to nie tylko koszty,
ale inwestycje w naszą wspólną, lepszą przyszłość – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRIDWarszawa, jedno z organizatorów warsztatów. Zielona rewolucja już się dzieje, ważne by rozszerzała się na kolejne
miasta w Europie. Międzynarodowy dialog i wymiana praktyk to najlepsza droga do szukania nowoczesnych,
ekologicznych rozwiązań.
Eco-Miasto to ogólnopolski projekt organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRIDWarszawa i internetowy dziennik Teraz Środowisko. Partnerami strategicznymi są Renault Polska, Ceetrus, BNP
Paribas oraz Fundacja Veolia. W ramach projektu odbędą się 4 warsztaty: w Lublinie, Olsztynie Poznaniu i Krakowie
oraz konkurs na najbardziej zaangażowane w zrównoważony rozwój miasto. Zgłoszenia można wysyłać do 31
stycznia 2020 roku. Finał konkursu odbędzie się w Warszawie na wiosnę 2020 roku. Więcej informacji o zasadach
aplikowania oraz terminach na stronie www.eco-miasto.pl oraz w mediach społecznościowych.

