Sustainable Development Indicator (SDI) Set Workshop
Measuring Sustainability at the Coast
LITTORAL 2012: Coasts of Tomorrow
International Conference 27th- 29th November 2012
Oostende, BELGIUM
Chairing and
facilitating

Patrycja Czerniak, Maria Ferreira (EUCC) and SUSTAIN Partners

Rationale (why is
it needed by
coastal regional &
local authorities?)

Increasingly, humankind is attempting to move towards a sustainable future.
Unfortunately, communities do not have a means of adequately measuring
whether it is reaching that goal or not. This workshop will present an indicatorbased methodology which would allow a numerical value to be attributed to
the efforts of Authorities to determine if they were reaching their strategic
sustainability goals. It was developed in the ERDF-funded INTERREG IVC project
SUSTAIN.

Aims of this
workshop

To explain and illustrate the innovative use of the policy tool set for the
measurement of sustainability in coastal regions and municipalities using the
examples from across Europe. It will also provide participants with the
opportunity to learn about the process towards the development of the
SUSTAIN SDI set and the experiences and good practices transferred towards
the improvement of policies at local and regional level.

Description of
Activities

SUSTAIN presentation and introduction to the SDI set
Scoring methodology
Examples from local and regional partners
Discussions & Wrap-up

Audience

Coastal practitioners, policy makers, consultants, academics, and researchers
interested in sustainability in coastal areas.

Visit SUSTAIN @ www.sustain-eu.net

Duurzame Ontwikkeling Indicator (DOI) Set Workshop
Het meten van duurzaamheid aan de kust
LITTORAL 2012: Coasts of Tomorrow
Internationale Conferentie 27- 29 November 2012
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Voorzitten en
faciliteren

Patrycja Czerniak , Maria Ferreira (EUCC) en SUSTAIN Partners

Achtergrond
(waarom is het
nodig voor
regionale en
lokale overheden
aan de kust?)

In toenemende mate streeft de mensheid naar een duurzame toekomst. Helaas
hebben gemeenschappen geen middelen om adequaat te meten of dat doel
wel of niet wordt bereikt. Deze workshop zal een op indicatoren gebaseerde
methodiek presenteren die het mogelijk maakt een numerieke waarde toe te
schrijven aan de inspanningen van de autoriteiten, die bepaalt of ze hun
strategische duurzaamheidsdoelstellingen bereiken. Dit werd ontwikkeld in het
door EFRO gefinancierde INTERREG IVC project SUSTAIN.

Doel van deze
workshop

Het uitleggen en illustreren van het innovatieve gebruik van dit beleids
hulpmiddel voor het meten van duurzaamheid in de kustgebieden en
gemeenten, met behulp van voorbeelden uit heel Europa. Het geeft ook de
deelnemers de kans om te leren over het proces van de ontwikkeling van de
SUSTAIN indicatoren set. Alsmede over de uitgewisselde ervaringen en goede
praktijken van het beleid op lokaal en regionaal niveau.

Beschrijving van
activiteiten

SUSTAIN presentatie en introductie van de DOI set
Scorings methodologie
Voorbeelden van lokale en regionale partners
Discussie en afronding

Publiek

Kustbeheerders, beleidsmakers, consultants, academici en onderzoekers,
geinteresseerd in duurzaamheid in kustgebieden.

Bezoek SUSTAIN @ www.sustain-eu.net

