
 
                              

 

 

KAMPANIA PROMOCYJNA ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI WIELKOPOLSKA DOLINA ENERGII 

          Konin dn. 24.09.2020r.  

Szanowni Państwo,  

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zapraszamy  

na spotkanie w ramach cyklu kampanii promującej rozpoznawalność marki Wielkopolska Dolina Energii 

(WDE) w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, 

realizowanego z Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu.  

Tym razem uczestnikami spotkania będzie młodzież reprezentująca 4 miasta i powiaty 

subregionu konińskiego. Zgodnie uważamy, że dyskusja na temat zmian, które obecnie zachodzą w 

Wielkopolsce Wschodniej  nie może odbyć się bez udziału młodych mieszkańców naszego regionu. 

Podczas spotkania młodzież dowie się jaka jest różnica między transformacją energetyczną a 

sprawiedliwą transformacją, ale przede wszystkim będzie mogła podzielić się swoimi pomysłami i 

rozwiązaniami mi. in w obszarze edukacji, przedsiębiorczości, środowiska, aktywności obywatelskiej, 

infrastruktury, rekreacji czy kultury. Głęboko wierzymy, że dzięki wspólnej pracy znajdziemy najlepsze 

rozwiązania dla naszego regiony, tak aby był on miejscem gdzie obecne i przyszłe pokolenia będą mogły 

realizować swoje zawodowe i osobiste cele. 

Zaproszenie kierujemy do wszystkich szkół średnich i wyższych z regionu Wielkopolski 

Wschodniej z góry dziękujemy za zaangażowanie i udział w projekcie.  

Spotkanie odbędzie się 2 października br. w Sali bankietowej Faktoria przy ul. Zakładowej 14 

w Koninie o godz. 10.00 

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia  

30 września br. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail:  

aleksandra.broniszewska@arrkonin.org.pl; monika.kasznia@arrkonin.org.pl. Brak potwierdzenia 

udziału w spotkaniu w wyznaczonym terminie, będzie jednoznaczny z  brakiem możliwości 

uczestnictwa w nim.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników spotkania oraz wytyczne krajowe związane  

z organizacją konferencji w okresie pandemii Covid-19, spotkanie zostanie zorganizowane  

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.  
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2 październik 2020r.  

Ramowy Program Spotkania  

8:30 - 9.00 Rejestracja uczestników  

9:00 – 9:30 Przywitanie uczestników spotkania i omówienie celu spotkania - Prezes Zarządu ARR SA 

Maciej Sytek,   

9:30 – 10:25 Omówienie procesu formułowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji; - 

dr. Daniel Kiewra,  Agata Kuźmińska, Instytut Zielonej Przyszłości,  

I część warsztatów 

10:25 – 10:35 Podział uczestników na grupy tematyczne -  moderator warsztatów Piotr 

Czerniejewski, 

10:35 – 11:35 Praca w grupach – wypisanie wszystkich problemów, jakie istnieją w danym obszarze 

tematycznym 

11:35 – 11:50 Przerwa 

II część warsztatów 

11:50 – 12:50 Praca nad rozwiązaniami będącymi odpowiedziami na wcześniej poruszone problemy 

12:50 – 13:00 Przerwa 

III część warsztatów 

13:00 – 13:30 Wybór przez każdą z grup jednego problemu wraz z rozwiązaniem i szersze jego 

opracowanie 

13:30 – 14.00 Informacja o postępie w realizacji projektu pn. „Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii” – Monika Bielakowska-Kasznia, Kierownik Projektu  

Panel dyskusyjny  

14:00 – 14:10 Podsumowanie spotkania  

 

 

 

 

 


