Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ ОТПОРАН НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА
Нацрт дневног реда
Први дан, 3. октобар 2017.г.
Playground иновациони центар, Краља Милана 10, Београд (улаз са степеништа из Девојачког парка)
Управљање подацима од значаја за борбу против климатских промена
9:30-10:00

Регистрација

10:00-10:30

Поздравна обраћања
представник Министарства заштите животне средине
представник Програма УН за развој

10:30 – 11:30

„Подаци као законска обавеза, али и као развојни потенцијал“ Представник
Агенције за заштиту животне средине
„Значај прикупљања квалитетних података и њихове доступности“
Стеван Гостојић
„Локални развој отпоран на климатске промене (CSUD)” – укратко о пројекту и
примерима добре праксе
Мирослав Тадић, УНДП портфолио менаџер
Ана Секе, координатор пројекта

11:30 – 12:00

Уводни део рада у групама
Фасилитатори: Ана Секе, координатор пројекта, консултанти на пројекту

12:00:12:15
12:15-13:00

Пауза за кафу
Рад у групама (1 део)
(Учесници ће радити у мањим групама како би разменили искуства у вези са
подацима релевантним за климатске промене - од прикупљања, складиштења до
њиховог коришћења; разматрање перспектива и потреба да ти подаци буду отворени.
Кроз заједнички рад одабраће се најбоље идеје и које ће се развијати у наставку
радионице.)

13:00-14:00

Ручак

14:00-15:00

Рад у групама (2 део)
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(Учесници ће у групама радити на развијању својих идеја у пројекте које ће укратко
представити.)
15:00-16:00

Рад у групама (3 део)
(Свака група ће имати 5 минута да укратко представити свој пројекат. Након излагања
уследиће кратка дискусија са коментарима и сугестијама на сваки представљени
пројекат.)

16:00-16:30

Закључак & Наредни кораци

Други дан, 4. октобар 2017.г.
Playground иновациони центар, Краља Милана 10, Београд (улаз са степеништа из Девојачког парка)
Иновативне идеје за смањење емисија ГХГ на локалном нивоу
9:30-10:00

Регистрација

10:00-10:30

Поздравна обраћања
представник Министарства заштите животне средине
представник Програма УН за развој

10:30 -11:30

„Успешно реализовани и актуелни пројекти у локалним самоуправама који
доприносе борби против климатских промена“
ТБЦ
„Локални развој отпоран на климатске промене” - примери иновативних идеја и
пројекта од значаја за борбу против климатских промена
Мирослав Тадић, УНДП портфолио менаџер
Ана Секе, координатор пројекта

11:30 – 12:00

Уводни део рада у групама
(Представљање учесника; Шта климатске промене значе за вас? Каква су ваша
искуства са пројектима који доприносе борби против климатских промена у
секторима попут енергетике, саобраћаја, управљања отпадом, пољопривреде и сл.?
Какве су перспективе за развој иновативних решења, у наведеним и другим
секторима, на локалном нивоу?)
Фасилитатори: Ана Секе, координатор пројекта; Исабел Аирас, „Climate-KIC“
пројекат; консултанти на пројекту

12:00:12:15
12:15-13:00

Пауза за кафу
Рад у групама (1 део)
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(Учесници ће радити у мањим групама како би разменили своје идеје и искуства у
вези са иновативним решењима која могу довести до смањења емисија гасова са
ефектом стаклене баште и ублажавања последица климатских промена, уз
истовремени допринос развоју локалне заједнице. Кроз заједнички рад, одабраће се
најбоље идеје и радити на њиховом развијању у наставку радионице.)
13:00-14:00

Ручак

14:00-15:00

Рад у групама (2 део) - Како да развијете своје идеје у пројекте?
(Користећи апликациони формулар и критеријуме за евалуацију групе ће радити на
развијању својих идеја у пројекте. Пројектни тим ће усмеравати групе кроз процес,
али од учесника се очекује да кроз тимски рад дефинишу елементе пројекта.)

15:00-16:00

Рад у групама (3 део) - Представите вашу идеју!
(Свака група представиће у оквиру 5 минута свој пројекат. Након излагања уследиће
кратка дискусија са коментарима и сугестијама на сваки представљени пројекат.)

16:00-16:30

Закључак & наредни кораци

