Warszawa, 14 kwietnia 2014 r.
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Miejsca pracy wysokiej jakości w zielonej
gospodarce Mazowsza. Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez program wsparcia dla zielonych
dziedzin przyszłości”, która odbędzie się 20 maja 2014 r. w godz. 11:00 – 15:00 w Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205. Udział w konferencji połączonej z obiadem
jest bezpłatny.
Celem konferencji jest podsumowanie oraz przedstawienie rezultatów projektu „PRACA WYSOKIEJ
JAKOŚCI NA ZIELONYM RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM.” W czasie konferencji
przedstawimy zielone dziedziny gospodarki Mazowsza dysponujące dużymi potencjałami w zakresie
tworzenia pracy wysokiej jakości oraz przedstawimy możliwości wspierania nowych, zalążkowych lub
niszowych zielonych dziedzin gospodarki w naszym regionie. Ponadto przedstawimy zagraniczne
doświadczenia z rozwoju atrakcyjnego rynku pracy, m.in. ze Szwecji, Londynu i hiszpańskiego regionu
Estremadury. Zostaną także zaprezentowane powiatowe strategie w zakresie rozwoju zielonego
rynku pracy w dwóch powiatach Województwa Mazowieckiego. Szczegółowy program - w załączeniu.
Podczas konferencji przekażemy Państwu publikację pt. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku
pracy w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze
płatnych miejsc pracy w woj. mazowieckim”. Zawiera ona m.in. analizę trendów w zakresie tworzenia
i utraty miejsc pracy wysokiej jakości w zielonych dziedzinach w województwie mazowieckim i trzech
regionach porównawczych oraz opis mechanizmów polityki gospodarczej sprzyjających procesom
tworzenia tego typu atrakcyjnych miejsc pracy. Ponadto w publikacji zwarliśmy sugestie dotyczące
uzupełnienia strategii województwa o działania z zakresu rozwoju zielonego rynku pracy.
Wartościową częścią pracy są działania planowane w strategiach powiatowych przez mazowieckie
Partnerstwa Powiatowe zawiązane w trakcie projektu.
Do udziału w konferencji zapraszamy uczestników przeprowadzonych dotychczas spotkań przedstawicieli władz samorządowych gminnych i powiatowych oraz Powiatowych Urzędów Pracy,
organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatowych Rad
Zatrudnienia i przedstawicieli mediów.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia
13 maja br. pod numerem telefonu: 22 630 98 01-03, e-mail: instytut@kig.pl; fax: 22 434 60 49.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu www.zielonemazowsze.pl
i Instytutu www.iped.pl.
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