
MISJA ZIELONYCH TECHNOLOGII I SMART CITY 
(KANADA, 10-14 LUTEGO 2020) 

 

PRZELOTY (sugestia) ok. 5 830 PLN 

WARSZAWA (09.02) – (09.02) FRANKFURT (09.02) – (09.02) VANCOUVER (12.02) – (12.02) TORONTO 

(14.02) – (15.02) MONACHIUM (15.02) – (15.02) WARSZAWA  

 

HOTELE (sugestia) ok. 190 CAD + śniadanie 25 CAD 

Vancouver – Listel Hotel (lub wedle uznania inny hotel, np. sugerowany przez organizatora Globe) 

Toronto – Chelsea Hotel (lub wedle uznania inny hotel) 

 

UCZESTNICY 

Laureaci programu GreenEvo (13 firm) 

Przedstawiciele miast  

Ministerstwo Klimatu (2 osoby) 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2 osoby) 

 

Transport kołowy na miejscu zapewniony ze środków MSZ. 

 

VANCOUVER (10-12 lutego)  
Firmy uczestniczą w Forum Globe 2020 https://www.globeseries.com/forum/, natomiast miasta 

mają spotkania w terenie (poniżej propozycje; umówienie spotkań zależne od dostępności 

rozmówców): 

−       Ministry of Environment and Climate Change Strategy 

−       Ministry of Jobs, Trade and Technology 

−       Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources 

−       Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and Rural Development 

−       BC Innovation Council 

−       City of Vancouver (komórki odpowiedzialne za smart city, rozwój i planowanie, zarządzanie 

odpadami komunalnymi, ochronę środowiska itp.) 

−       City of Richmond (j.w.) 

−       City of Burnaby (j.w.) 

−       City of Victoria (j.w.) 

−       Vancouver Economic Commission  

−       European Chamber of Commerce 

−       European Union Chamber of Commerce  

−       Greater Vancouver Chamber of Commerce 

−       Richmond Chamber of Commerce 

−       Burnaby Board of Trade 

−       Greater Victoria Chamber of Commerce 

−       University of British Columbia 

−       Instytut badawczy działający w obszarze zielonych technologii i ochrony środowiska 

−       Parki technologiczne (zielone technologie i ochrona środowiska) 

Przedstawiciele firm, którzy będą chcieli dołączyć do spotkań w terenie, będą mieli taką możliwość. 

 

TORONTO (13-14 lutego) 
Zarówno firmy jak i miasta uczestniczą w tych samych spotkaniach. 

https://www.globeseries.com/forum/


• Spotkanie z Departamentem Zamówień Publicznych miasta Toronto: 

− jak poruszać się w internetowym systemie ZP https://www.toronto.ca/business-

economy/doing-business-with-the-city/search-bid-on-city-contracts/  

− jak startować w przetargach miejskich 

• Spotkania z władzami miast, prezentacja potrzeb miast i planowanych rozwiązań (Toronto, 

Mississauga, Brampton, St. Catharines); 

• Spotkania z wybranymi izbami gospodarczymi przy miastach, promocja ofert uczestniczących firm 

i spotkania z firmami; 

• Spotkanie z organizatorami Smart Cities Challenge (SCC), Evergreen Brick Works, Toronto 

(promocja rozwiązań uczestniczących firm i nauka mechanizmów SCC, spotkania B2B 

współorganizowane z Ministerstwem Gospodarki Prowincji Ontario). 

 

https://www.toronto.ca/business-economy/doing-business-with-the-city/search-bid-on-city-contracts/
https://www.toronto.ca/business-economy/doing-business-with-the-city/search-bid-on-city-contracts/

