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Samochody elektryczne, wykorzystanie energii s?onecznej, zwi?kszanie efektywno?ci
energetycznej - to niektóre ze sposobów na obni?enie emisji gazów cieplarnianych w
przestrzeni miejskiej. To tak?e tematy przewodnie konferencji Europolis. Inteligentne miasta
przysz?o?ci, która odb?dzie si? 13 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie
organizuj? Fundacja Schumana oraz miasto sto?eczne Warszawa. Partnerem merytorycznym
konferencji jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Konferencja ma na celu zwi?kszenie ?wiadomo?ci na temat zarz?dzania miastem z
zastosowaniem inteligentnych rozwi?za?, zw?aszcza dotycz?cych rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej.
Niskoemisyjno?? to tendencja rozwoju gospodarczego oznaczaj?ca ma?? emisj? gazów
cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do powietrza we wszystkich obszarach
gospodarki. Potrzeba ograniczania emisji wynika z zasady zrównowa?onego rozwoju, z
konieczno?ci dba?o?ci o ?rodowisko i zdrowie spo?ecze?stwa. Innowacyjne rozwi?zania
niskoemisyjne mo?na znale?? w miejskich ?rodkach transportu, w budownictwie, na rynku
energetycznym i w innych obszarach dzia?ania miasta.
Konferencja Europolis odb?dzie si? mi?dzy innymi w kontek?cie ustale? dotycz?cych sfery
miejskiej szczytu klimatycznego COP 19, który odby? si? w listopadzie 2013 roku w Warszawie.
Wydarzenie b?dzie towarzyszy? szczytowi EUROCITIES, stowarzyszenia ??cz?cego
najwi?ksze europejskie miasta. W Warszawie 13 czerwca spotkaj? si? prezydenci dwunastu z
nich, którzy zarz?dzaj? dzia?alno?ci? organizacji.
Podczas konferencji Europolis Komisj? Europejsk? b?dzie reprezentowa? Piotr Tulej, szef
dzia?u „Technologie Niskoemisyjne" w Dyrekcji Generalnej ds. Dzia?a? w Dziedzinie Klimatu.
Spotkanie odb?dzie si? 13 czerwca 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Pocz?tek o godzinie 10.30.
Europolis. Inteligentne miasta przysz?o?ci
REJESTRACJA
PROGRAM
Udzia? w konferencji jest bezp?aty. Fundacja Schumana nie pokrywa kosztów dojazdu i
noclegu.
Wydarzenie b?dzie si? odbywa? w j?zyku polskim i angielskim. Zapewniamy t?umaczenie
symultaniczne z j?zyka angielskiego na polski i polskiego na angielski.
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Centrum Nauki Kopernik dostosowane jest do potrzeb osób z niepe?nosprawno?ci?.
Kontakt
Iga Kamocka
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa
tel. (+48) 22 621 21 61, 22 621 75 55
i.kamocka@schuman.pl
www.schuman.pl
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