Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic PL-CZ-DE.
Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
Data: 9.07.2021
Miejsce: Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1, Bogatynia / formuła
hybrydowa
Tłumaczenia: polski/niemiecki/czeski
Godziny: 10.00-12:30
Tematyka debaty:
Jako region położony w trójstyku granic: polskiej, czeskiej i niemieckiej stoimy dzisiaj w obliczu
ogromnego wyzwania, jakim jest perspektywa zakończenia eksploatacji kopalni węgla brunatnego
działających w tym obszarze lub w jego bliskim sąsiedztwie. Transformacja energetyczna będzie miała
poważne skutki społeczno-ekonomiczne i terytorialne. W sposób szczególny zaważy na życiu osób
zatrudnionych w przemyśle wydobywczym i ich rodzin, a także w otoczeniu sektora. Uważamy, że
społeczności zamieszkujące obszar trójstyku granic PL-CZ-DE, związane ze sobą wyjątkową wspólnotą
doświadczeń, powinny odegrać kluczową rolę w transformacji regionów górniczych, a także mieć realny
wpływ na kreowanie ich przyszłości. Dlatego jako Polska Grupa Energetyczna zapraszamy do trójstronnej
debaty z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, operatorów kopalni węgla
brunatnego funkcjonujących na pograniczu trzech krajów i ekspertów w dziedzinie transformacji
energetycznej. Spotkanie będzie miało na celu stworzenie platformy współpracy, w ramach której
zaproponowane zostaną ponadnarodowe działania w kluczowych obszarach: gospodarka,
społeczeństwo, środowisko, umożliwiające budowę wspólnej, pomyślnej przyszłości dla mieszkańców
terenów górniczych w obrębie Polski, Czech i Niemiec.
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Dr Frank Umbach, Dyrektor Naukowy Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa Energii i Zasobów
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Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Agenda:
10:00-10:05
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – przywitanie gości,
przedstawienie genezy inicjatywy oraz planu debaty

10:05-10:10
Piotr Roman, Prezydent Euroregionu Nysa (PL) - współpraca ponadnarodowa w kreowaniu wspólnej
przyszłości obszarów górniczych.

10:10-10:25
Keynote: Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii PE (ITRE) – Wyzwania i szanse dla regionów górniczych w kontekście polityki Europejskiego
Zielonego Ładu w obszarach: gospodarka, społeczeństwo, środowisko. Sprawiedliwa i solidarna
transformacja regionów oparta na wzajemnej współpracy.

10:25-12:25
DEBATA: Wspólna przyszłość regionów górniczych w trójstyku granic PL-CZ-DE – Gospodarka,
Społeczeństwo, Środowisko
Moderator: Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego
10:25-11:05
PANEL I:
TYTUŁ: Trójstronna współpraca gospodarcza i środowiskowa szansą na pomyślną transformację regionów
górniczych





Przykłady udanych transformacji obszarów górniczych z Europy i świata.
Perspektywy rozwoju gospodarczego polskich, czeskich i niemieckich regionów górniczych.
Możliwości współpracy trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej w zakresie rozwoju
gospodarczego regionu: turystyka, przemysł, energetyka odnawialna.
Działania prośrodowiskowe i plany rekultywacji na polskich, czeskich i niemieckich obszarach
górniczych oraz możliwości współpracy ponadnarodowej w tym zakresie.

11:05-11:20
Sesja Q&A
11:20-11:30
Przerwa kawowa

11:30-12:10

PANEL II:
TYTUŁ: Rola kapitału ludzkiego w transformacji regionu trójstyku granic




Wyzwania demograficzne i gospodarcze dla społeczeństw zamieszkujących region trójstyku
granic związane ze skutkami transformacji energetycznej.
Przykłady inicjatyw i działań realizowanych oraz planowanych na polskich, czeskich i niemieckich
obszarach górniczych w celu zabezpieczenia pomyślnej przyszłości ich mieszkańców.
Możliwości współpracy trójstronnej w zakresie edukacji zawodowej oraz rozwoju kompetencji
pracowników sektora górniczego i okołogórniczego: wspólne centra kompetencji, współpraca
akademicka i inne rozwiązania.

12:10-12:25
Sesja Q&A

12:25-12:30
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – podsumowanie i zakończenie
debaty.

