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Realizacja pierwszego międzynarodowego projektu dotyczącego Europejskiego 

Zielonego Ładu (European Green Deal) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Poli-

techniki Białostockiej rozpoczęła się 1 września 2020 roku, zaś zakończenie plano-

wane jest na 31 sierpnia 2022 roku. Projekt realizowany jest w ramach  programu 

Erasmus+, działanie: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych  praktyk, 

Partnerstwa strategiczne, Strategiczne partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych. 

Liderem projektu jest Fundacja Kokkalis z siedzibą w Atenach w Grecji. Fun-

dacja skupia się między innymi na działaniach edukacyjnych, przyczyniając się 

w  ten sposób znacząco do sprostania głównym wyzwaniom społeczno-gospodar-

czym, z jakimi Europa będzie musiała się zmierzyć do końca dekady oraz do wspie-

rania realizacji europejskiego programu polityki na rzecz wzrostu, zatrudnienia, 

równość i włączenia społecznego. Partnerami projektu jest sześć podmiotów: Enoros 

Consulting Limited (Cypr); PRISM – Promozione Internazionale Sicilia – Mondo 

(Włochy); The Rural HUB CLG (Irlandia); Hellenic Agency for Local Development 

and Local Government (Grecja); Obshtina Burgas (Bułgaria); Bialystok University 

of Technology (Polska). 

Kierownikiem projektu w Politechnice Białostockiej jest dr Andrzej Pawluczuk, 

zastępcą zaś dr inż. Joanna Godlewska. Pozostali członkowie zespołu to: dr hab. inż. 
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Katarzyna Halicka, prof. PB, prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, dr hab. inż. Elżbieta 

Broniewicz, prof. PB, dr Danuta Szpilko oraz mgr Tomasz Trochimczuk. 

Projekt ma na celu opracowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników 

poszczególnych szczebli samorządu lokalnego w zakresie wdrażania Europejskiego 

Zielonego Ładu w praktyce na poziomie lokalnym oraz przestrzegania celów Zrów-

noważonego Rozwoju ONZ  przede wszystkim 13. dotyczącego „podejmowania pil-

nych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom oraz 11 ukie-

runkowanego na „uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, 

zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”.  

Celem szczegółowym projektu jest zapewnienie zainteresowanym osobom do-

stępu do aktualnej wiedzy oraz podnoszenie ich kompetencji w zakresie zrównowa-

żonego rozwoju poprzez wysokiej jakości proces kształcenia w ramach ustawicz-

nego uczenia się osób dorosłych. 

Projekt EGD4cities dotyczy wzmocnienia zaangażowania władz lokalnych oraz 

organizacji pozarządowych na rzecz  zrównoważonego rozwoju oraz zielonej go-

spodarki między innymi poprzez: 

• podnoszenie wiedzy i rozwijanie kompetencji odnoszących się do funkcjo-

nowania zielonej gospodarki; 

• wspieranie umiejętności przywódczych i kreatywności liderów organizacji; 

• rozwój różnych form edukacji; 

• rozwój zawodowy liderów organizacji i władz lokalnych. 

W ramach projektu przewidziano opracowanie metodologii oceny wdrażania lo-

kalnych polityk Europejskiego Zielonego Ładu, a następnie opracowanie e-learnin-

gowych materiałów dla 11 modułów szkoleniowych: 

• zaangażowanie na rzecz realizacji celów klimatycznych UE na lata 2030 

i  2050; 

• zapewnienie dostępu do czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii; 

• mobilizowanie przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym 

• efektywne wykorzystanie zasobów i energii; 

• zrównoważona i inteligentna mobilność; 

• projektowanie zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościo-

wego; 

• ochrona i kształtowanie ekosystemów oraz różnorodności biologicznej; 

• dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycz-

nego środowiska; 

• finansowanie inwestycji ekologicznych zapewniające sprawiedliwą dystry-

bucję środków; 

• ekologiczne budżety narodowe; 
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• rozwój badań naukowych i wspieranie innowacji. 

Opracowane materiały zostaną umieszczone na wirtualnej platformie Think 

Tank na stronie https://www.egd4cities.eu/virtual-think-tank. Po pilotażowym prze-

testowaniu i dokonaniu niezbędnych usprawnień, zostaną udostępnione szerokiemu 

gronu zainteresowanych osób, w szczególności pracowników poszczególnych 

szczebli samorządu lokalnego. 

Projekt przyczyni się również do kontynuacji dalszej współpracy obecnych par-

terów projektu z samorządami lokalnymi oraz pogłębieniu wiedzy o problemach 

związanych z Europejskim Zielonym Ładem. 

Szczegółowe informacje o projekcie  znajdują się na stronie internetowej: 

https://www.egd4cities.eu/ 
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