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Ramowy Plan pracy
Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny na 2017 rok
Planowany okres realizacji
Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

1.

Inicjowanie innowacyjnych projektów w zakresie
zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenia
i unieszkodliwiania ścieków finansowanych ze
środków unijnych – współpraca m.in. z PAN

cały rok

2.

Utrzymanie trwałości i popularyzacja projektu
„Rozwój Śląskiego Klastra Wodnego „ w ramach
działania 1.3 z RPO WSL

cały rok

3.

Udział oraz objęcie patronatem branżowych
konferencji

4.

Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami

5.

Współpraca
doświadczeń,

6.

międzynarodowa

i

Terminy uzależnione od
organizatorów tych
przedsięwzięć
cały rok

wymiana 28 -31 maj –2017 r.

Zorganizowanie wspólnego wyjazdu eksperckiego

Opcjonalnie w zależności od
zainteresowania członków

Jubileuszowe

Bydgoszcz

XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla 16-18 maja 2017 roku.
Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN
Opcjonalnie w zależności od
Zorganizowanie wspólnego wyjazdu dla członków
zainteresowania członków
7.

Wizyty „marketingowe” w przedsiębiorstwach i Opcjonalnie w zależności od
firmach należących do ŚKW – wg zaproszeń zainteresowania członków
członków organizatorów spotkań
Współudział w organizacji konferencji

Szczyrk

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji 31 maj – 2 czerwiec
wody
2017 r.
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8.

Organizacja VIII edycji konferencji
HYDROINTEGRACJE 2017

25 - 26 października 2017

oraz udział w Tragach „HydroSilesia” w Sosnowcu
- współpraca z EXPO Silesia Sp. z o.o.
9.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ŚKW

cały rok

10.

Opiniowanie projektów dokumentów rządowych,
administracji regionalnej w zakresie wody i ochrony
środowiska

cały rok

11.

Udział w pracach nad Strategią bezpieczeństwa
zaopatrzenia w wodę :

cały rok

- poziom krajowy,
- poziom regionalny
Współpraca z mediami:

12.

cały rok

- Seidel Przywecki – kontynuacja umów z
dotychczasowymi partnerami
- nawiązywanie nowych kontaktów
13.

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków ŚKW

14.

Współudział w organizacji panelu w ramach VII październik 2017 r.
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

czerwiec 2017 r.

Zgłaszane propozycje na bieżąco:


Ewentualne prace przy strategii zaopatrzenia w wodę



Wdrażanie postanowień nowego Prawa Wodnego
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