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Do członków ECRN, przedstawicieli
oraz innych zainteresowanych grup z Europejskich Regionów Chemicznych
X Kongres Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych
Warszawa, 5 – 6 grudnia 2012 r.
Szanowni Państwo,
w imieniu ECRN oraz Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszamy Państwa na
X Kongres Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN), który odbędzie się w dniach
5-6 grudnia 2012 roku w Warszawie (Airport Hotel Okęcie, 17 Stycznia 24, 02-146 Warszawa).
W tym roku temat przewodni naszego Kongresu brzmi „W obliczu zmian – nowe wyzwania dla
konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego". Europa i jej regiony, a także przemysł
chemiczny stają w obliczu wielu zmian i wyzwań dotyczących zarówno bezpośrednich skutków
kryzysu gospodarczego, jak i długoterminowej stabilności i dobrobytu. Podczas X Kongresu
ECRN chcielibyśmy omówić powyższe kwestie, wyróżnić najlepsze praktyki z regionów
w rozwązywaniu stojących przed nami wyzwań oraz poszukać wspólnej płaszczyzny w lepszym
określeniu orientacji polityki europejskiej a realiami, z którymi borykają się regiony.
Nasza sieć zrzesza aktualnie 19 regionów chemicznych z różnych części Europy. Zdajemy sobie
sprawę, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, współpraca staje się ważna dla naszej
przyszłości. Tak, jak w poprzednich latach, nasz Kongres ma na celu wspieranie wymiany
poglądów i doświadczeń z różnymi zainteresowanymi stronami w sektorze chemicznym na
poziomie europejskim. Na naszym Kongresie będziemy gościć wysokiej rangi przedstawicieli ze
świata polityki, biznesu, środowiska akademickiego oraz władz publicznych. Spodziewamy się
inspirujących dyskusji z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, europejskich stowarzyszeń
branżowych, związków, przedstawicieli przemysłu i przedsiębiorców oraz przedstawicieli naszych
regionów członkowskich.
Szczegółowy program Kongresu będzie dostępny na stronie internetowej ECRN (www.ecrn.net)
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (www.mazovia.pl),
gdzie można również znaleźć więcej informacji na temat wydarzenia jak również formularz
rejestracjny.
W przypadku jakicholwiek pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem ECRN w Brukseli (tel.: +32 (0)
2 7410 947, e-mail: ecrn@ecrn.net) lub Urzędem Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (tel. +48 22 590 77 57/22 590 77 68)
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