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Społeczności nadbrzeżne odporne na wstrząsy 

Międzynarodowe seminarium FARNET dla LGR, online, 16-18 listopada 2021 

Program 
 

Dzień 1 (wtorek, 16 listopada) 

9.30 – 10.30 Sesja plenarna - wprowadzenie 

• Powitanie ze strony zespołu FARNET 

• Słowo wstępne ze strony DG MARE. 

• Prezentacja FARNET na temat odpornych społeczności. 

• Ćwiczenie interaktywne (Mentimeter). 

10.30 – 11.00 Przerwa 

11.00 – 12.30 Odporność ekonomiczna 

- Prezentacja wprowadzająca na temat zwiększania odporności 
gospodarki – Davie Philips (Cultivate, Irlandia).  
 

- Prezentacja projektu z Polski – LGR Dolina Karpia 

- Prezentacja projektu z Estonii – LGR Hiiukala   

- Dyskusja panelowa o czynnikach wpływających na odporność gospodarki 
na obszarach LGR.  

Dzień 2 (środa, 17 listopada) 

9.30 – 11.00 Odporność środowiskowa 

- Prezentacja wprowadzająca na temat odporności środowiskowej – 
Sebastian Linke (profesor nauk społecznych i o środowisku, Uniwersytet w 
Göteborgu) 

- Prezentacja projektu z Finlandii – LGR Wschodniej Finlandii 

- Prezentacja projektu ze Szwecji – LGR Sztokholm 

- Dyskusja panelowa o roli LGR we wspieraniu projektów środowiskowych 
zwiększających odporność obszaru na zmiany klimatu i utratę 
bioróżnorodności.  

11.00 – 11.30 Przerwa 
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11.30 – 13.00 Warsztat tematyczny – Wspieranie lokalnych spółdzielni 
energetycznych 

Praktyczny warsztat z udziałem REScoop, (Europejskiej federacji 
obywatelskich spółdzielni energetycznych) o tym, jak LGR mogą pomóc 
obszarom nadbrzeżnym w zakładaniu partycypatywnych spółdzielni 
energetycznych. 

Dzień 3 (czwartek, 18 listopada) 

9.30 – 10.30 Odporność społeczna 

- Prezentacja wprowadzająca na temat odporności społecznej – Sarah 
Coulthard (starszy wykładowca nauk społecznych o morzu, Uniwersytet 
Newcastle). 

- Prezentacja projektu z Francji – LGR Estérel-Côte d’Azur   

- Prezentacja projektu z Danii – LGR LLSÆ 

- Panel na temat lokalnych projektów wzmacniających tkankę społeczną 
obszarów nadbrzeżnych i pozwalających im stawać się bardziej odpornymi 
na zmiany, konflikty i niekorzystne zdarzenia.  

10.30 – 11.00 Przerwa  

11.00 – 12.30 Warsztat tematyczny – Uwzględnianie odporności w przyszłych 
strategiach LGR 

Praktyczny warsztat prowadzony przez VertigoLab o tym, jak LGR mogą 
uwzględnić odporność w swoich przyszłych strategiach, m.in. przez analizę 
poszczególnych branży gospodarki.  

12.00 – 13.00 Sesja końcowa - podsumowanie 

 

https://www.rescoop.eu/
http://vertigolab.eu/

