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W dniach 16-18 września 2015 r. w Kołobrzegu odbywa się II Międzynarodowe Forum Ekologiczne. W
spotkaniu uczestniczy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia. Organizatorem
spotkania jest Polska Fundacja Ekologiczna.

Forum ukierunkowane jest przede wszystkim na temat zrównoważonego rozwoju. Zakres merytoryczny dotyczy energii odnawialnej, gospodarki odpadami, gospodarki
wodnej oraz ochrony przyrody. W trakcie trzech dni odbędzie się 15 paneli tematycznych, w których głos w dyskusji zabierze prawie 60 prelegentów.
Głównym przesłaniem Międzynarodowego Forum Ekologicznego jest hasło równo ważymy rozwój, które nawiązuje do zrównoważonego rozwoju. Co rozumieć przez
zrównoważony rozwój? Przede wszystkim sposób, w jaki traktowane są zasoby środowiska – nie można czerpać z nich bezustannie bez żadnego skutku dla natury.
Dlatego wszystkie zasoby muszą być traktowane w taki sposób, aby zapewnić ich funkcjonowanie w dalszej perspektywie czasu. Działania te obejmują środowisko
naturalne, a więc i produkty, które nie są wytwarzane z użyciem nowoczesnych technologii, a tradycyjnych metod.
Drugiego dnia spotkania Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poprowadzi debatę Konsultacje społeczne – zaangażowanie społeczeństwa w proces
ochrony środowiska. W programie debaty wprowadzenie dra Piotra Otawskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody oraz
dyskusje dotyczące:
udziału społeczeństwa w świetle obowiązujących przepisów i planowanych zmian wynikających ze zmiany Dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko – Aleksandra Atłowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
konsultacji społecznych planów zadań ochronnych – Katarzyna Łapińska, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
aktualizacji planów gospodarowania wodami – narzędzi komunikacji marketingowej w procesie konsultacji - Elżbieta Jarząbek, Ekspert.
W programie Forum organizowane są także tematyczne spotkania ThinkTank, w których biorą udział zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz urzędów centralnych.
Kluczowe miejsce dedykowane jest możliwościom ﬁnansowania inwestycji organizując warsztaty ukierunkowane na praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań
prośrodowiskowych i możliwości ich sﬁnansowania. Podobnie jak w roku ubiegłym, zaprezentowany zostanie system ﬁnansowania ekologii w Polsce dzięki udziałowi
Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz instytucji ﬁnansujących system ekologii w Polsce.
Międzynarodowe Forum Ekologiczne będzie także miejscem II Targów Ekologicznych w Kołobrzegu, więcej o spotkaniu
Program II Międzynarodowego Forum Ekologicznego

