
 

 

exchangeEU – streszczenie  

Poniżej znajduje się streszczenie programu exchangeEU w języku polskim. Streszczenie to 

również dostępne jest w języku bułgarskim, czeskim, fińskim, greckim, niemiecki, rumuńskim i 

hiszpańskim. 

Przejście na neutralność klimatyczną Unii Europejskiej (UE), zgodnie ze strategią 

Europejskiego Zielonego Ładu, oferuje ogromne możliwości dla gospodarki europejskiej. 

Jednak regiony związane z produkcją węgla kamiennego i brunatnego, torfu i oleju łupkowego 

(„regiony węgiel+”) w UE stoją również przed wyzwaniami transformacji gospodarczej i 

społecznej z powodu odchodzenia od paliw kopalnych. Przedstawiciele regionów węgiel+ 

wyrazili zainteresowanie głębszą dyskusją w swoim gronie, aby móc zagłębić się w określone 

tematy, omówić szczegóły techniczne skutecznych rozwiązań oraz możliwości dostosowania ich 

do sytuacji w ich własnym regionie. 

exchangeEU to program wymiany informacji dla regionów węgiel+ w okresie przejściowym, 

który ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy poszczególnymi regionami 

węgiel+ w UE, zaadresowania potrzeb praktyków w tych regionach i ułatwienia wzajemnego 

uczenia się. Program dopasowuje partnerów  z różnych regionów węgiel+ z całej UE i stwarza 

wyjątkową okazję do dzielenia się spostrzeżeniami i uczenia się od innych. Program wymiany 

jest częścią inicjatywy Coal Regions in Transition (CRiT) i jest realizowany przez Komisję 

Europejską. 

Uczestnicy programu wymiany UE skorzystają z: 

• dedykowanego programu dostosowananego do potrzeb uczestniczących regionów 

• innowacyjnych i dedykowanych rozwiązań dla każdego uczestniczącego regionu 

• praktycznych możliwości uczenia się i wymiernych rezultatów 

• tworzenia społeczności i sieci praktyków. 

W przypadku każdej wymiany regiony będą dopasowywane na podstawie ich obecnej sytuacji 

gospodarczej. Koordynator z zespołu wymiany EU będzie wspierał regiony w przygotowaniu i 

realizacji wymiany wiedzy i doświadczeń. Wsparcie finansowe dla uczestników obejmuje 

zakwaterowanie i podróż dla maksymalnie czterech delegatów -  w zależności od formatu 

wymiany. 

Aby ubiegać się o udział w programie wymiany UE, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w 

EU Survey do 7 listopada 2022 roku. Jeśli poszczególne regiony mają wstępnie wybranych 

partnerów, należy skorzystać z formularza dla wspólnych aplikacji.  

Więcej informacji (w języku angielskim), w tym na często zadawane pytania (FAQ) i inne 

dostępne materiały informacyjne, można znaleźć na stronie internetowej programu exchangeEU 

(tutaj). 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/eu-coal-regions-exchange-programme_en

