
Impulsem do zrównoważonego i trwałego rozwoju jednostek osadniczych staje się dziś koncepcja Smart
City (inteligentne miasto, inteligentna gmina). Jest to innowacyjna inicjatywa, która prowadzi do
usprawnienia funkcjonowania społeczeństw poprzez: nowoczesne rozwiązania w komunikacji społecznej,
zarządzanie wytwarzaniem i zużyciem energii, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Koncepcja
Smart City przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych z: trwałym rozwojem społeczeństw,
bezpieczeństwem energetycznym, poprawą efektywności energetycznej, wykluczeniem społecznym,
zanieczyszczeniem środowiska. Smart City, jako jeden z kluczowych projektów rozwijanych w krajach Unii
Europejskiej, idzie w parze z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego, którego celem jest redukcja
emisji gazów cieplarnianych oraz działania zmierzające do osiągnięcia niezależności energetycznej oraz
pobudzenia innowacyjności gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców.

W XXI w. sektor energii stanowi istotny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy oraz niezależność
poszczególnych krajów i społeczeństw. Następuje proces przebudowy gospodarki w kierunku
samowystarczalności energetycznej bazującej na własnych, w dużej mierze odnawialnych, zasobach oraz
na produkcji energii w lokalnych rozproszonych źródłach wytwarzania, a także na tworzeniu inteligentnych
sieci społecznych i dystrybuujących energię. Koncepcja Smart City jest w krajach rozwiniętych kołem
zamachowy nowoczesnej gospodarki. Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez
wdrożenie do życia społecznego i gospodarczego praktycznych wdrożeń biznesowych, a także poprzez
aktywizację kapitału społecznego oraz przyciągnięcie kapitału prywatnego do inwestycji na szczeblu
lokalnym i regionalnym. Warunkiem skuteczności tych działań jest współpraca jednostek samorządu
terytorialnego, świata nauki, biznesu przy aktywnym udziale mieszkańców jako prosumentów. Celem
omawianych działań będzie wdrożenie rozwiązań i utworzenie płaszczyzn współpracy, które w sposób
trwały przyczynią się do dynamicznego rozwoju społeczności lokalnej.

Smart City
Inteligentna Gmina

Lokalnie i Globalnie

Konferencja pod taką nazwą, której głównym organizatorem jest gmina Myślibórz,

odbędzie się 23 października 2015 r. w Pensjonacie nad Jeziorem w Myśliborzu.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele samorządów, naukowcy oraz przedstawiciele

sektora gospodarczego i społecznego.



PROGRAM KONFERENCJI

- Rejestracja uczestników
- Otwarcie konferencji
- Pan Burmistrz Piotr Sobolewski - UMiG Myślibórz. Referat: „Koncepcja rozwoju Miasta i Gminy Myślibórz

jako gminy samowystarczalnej energetycznie”.
- Pan Józef Neterowicz - Ambasada Szwecji (Radca Handlowy). Referat: „Istota zrównoważonej gospodarki

na terenie gmin wraz z przykładami”.
- Pan prof. Zbigniew Zapałowicz, Pani Agnieszka Garnysz-Rachtan - Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie. Referat: „Wytwarzanie energii elektrycznej przez instalacje PV zlokalizowane w
województwie zachodniopomorskim”.

- Pan prof. Michał Zeńczak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Referat:
„Możliwości magazynowania energii w systemie elektroenergetycznym”.

- Przerwa kawowa
- Pan Zbigniew Wasiński - Prezes SEC Myślibórz. Referat: "Rola SEC w tworzeniu samowystarczalności

energetycznej gminy".
- Pan Marek Lewandowski - EON Energia Odnawialna. Referat: "EON - koncern z doświadczeniami

szwedzkimi we współtworzeniu samowystarczalności energetycznej gmin"
- Pan Andrzej Sumara - Prezes Fundacji i członek Zarządu Klastra (Klaster Energia i Środowiska / Fundacja

Zielona Lokomotywa). Referat: „4 kroki do agroenergetyki”.
- Pani Iwona Pawlicz - Eko-Myśl Sp. z o.o.: krótkie wprowadzenie i film.
- Przerwa obiadowa
- Pan Leszek Zadura - Purac AB ze Szwecji (większościowy udziałowiec Biogazowni Myślibórz). Referat:

„Udział firmy Purac AB w tworzeniu samowystarczalności energetycznej gmin”.
- Pan Andrzej Bogacki - Wiceprezes Biogazownia Myślibórz. Referat: „Koncepcja Smart City jako warunek

niezależności energetycznej i rozwoju regionalnego”.
- Dyskusja i zakończenie

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
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Organizatorzy:

Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Centrum Usługowo-Doradcze

Euroregionu Pomerania

ul. 1 Maja 19
74-300 Myślibórz

Biogazownia Myślibórz Sp. z o.o.

z siedzibą w Myśliborzu
adres korespondencyjny:
ul. Artemidy 6A, 01-497 Warszawa

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"

ul. Sądowa 8
74-320 Barlinek
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