Lista referencyjna Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ,,Energie-Cités”
1997 - 2017
TYTUŁ

KONFERENCJA „PROGRAM
MIEJSKIEGO I REGIONALNEGO
EFEKTYWNEGO
WYKORZYSTANIA ENERGII”

PROJEKT „ROZWÓJ MAŁYCH I
ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
(SME) OFERUJĄCYCH USŁUGI
W ZAKRESIE
NISKONAKŁADOWYCH
METOD OSZCZĘDZANIA
ENERGII”

PILOTAŻOWY PROJEKT PELP
(POLISH EFFICIENT LIGHTING
PROJECT). ZARZĄDZANIE
POPYTEM

ROK

ODBIORCY

1997

Ponad 135 uczestników z Europy
Wschodniej i Zachodniej,
reprezentujących lokalne władze,
managerów z miejskich
przedsiębiorstw energetyki
cieplnej, ekspertów ds.
energetyki.

1997 - 2000

1998

Lokalne władze i lokalne
instytucje, prywatne firmy
budowlane z 6 gmin:
Krapkowice, Olsztynek, Nowy
Sącz, Lubań, Trzcianka,
Białystok.

Mieszkańcy nastepujących miast,
będących członkami PNEC:
Chełmno, Ełk, Żywiec.

SPONSORZY
I KOORDYNATORZY
Sponsor:
NOVEM
Partnerzy:
Fundacja na rzecz Efektywnego
wykorzystania Energii (FEWE);
PNEC

Sponsor:
USAID
Koordynator:
FEWE, Centrum w Krakowie
Partner:
PNEC

Sponsorzy:
Pacific Northwest Laboratory, GEF
International Finance Corporation
Partner:
FEWE, PNEC
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OPIS
Zagadnienia poświęcone:
- komunikacji wewnątrz projektów dotyczących
lokalnego efektywnego wykorzystania energii;
- polityce planowania lokalnego efektywnego
wykorzystania energii.
Cele:
- wsparcie władz i instytucji lokalnych w
zaspakajaniu własnych potrzeb inwestycyjnych;
- wsparcie władz lokalnych w tworzeniu i
wdrażaniu polityki efektywnego wykorzystania
energii poprzez działania nakierowane na
energooszczędne inwestycje w budynkach
mieszkalnych.
Rezultaty:
- Miejski Plan Inwestycji dotyczący efektywnego
wykorzystania energii dla gmin uczestniczących
w projekcie;
- wykreowanie firm świadczących usługi w
zakresie niskonakładowych metod oszczędzania
energii w budynkach mieszkalnych i szkołach;
- utworzenie nowych miejsc pracy dla
bezrobotnych;
- Ekonomiczne korzyści dla budownictwa
prywatnego i gminnego.
Zorganizowanie seminarium poświęconego
zastosowaniu świetlówek kompaktowych, celem
zmniejszenia obciążenia mocy, przeznaczone dla
małych i średnich przedsiębiorstw oraz gmin.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
„ZAANGAŻOWANIE
PRYWATNEGO SEKTORA W
ROZWÓJ PROJEKTU
DOTYCZĄCEGO
EFEKYWNEGO
WYKORZYSTANIA ENERGII”

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
„ENERGIA I LOKALNA
POLITYKA”

PROJEKT „ENERGETYCZNA
GOSPODARKA I POLITYKA A
POLSKIE ZOBOWIĄZANIA
WYNIKAJĄCE Z PROTOKOŁU
KIOTO”

1998

1998

1998

Przedstawiciele gmin, banków,
ESCos oraz przemysłowych
agencji na Ukrainie.

Sponsor:
USAID-AED (United States Agency
for International Development –
Academy for Educational
Development) w Kijowie
Partnerzy:
FEWE, PNEC

Cele seminarium:
- porównanie zaawansowanych procesów w
dziedzinie gospodarki w okresie przejścia w
Polsce z obecną sytuacją na Ukrainie;
- wzmocnienie zrozumienia oraz zaprezentowanie
rozwiązań problemów dotyczących efektywnego
wykorzystania energii.

Burmistrzowie, zastępcy
burmistrzów oraz specjaliści ds.
energii z Polski i Zachodniej
Ukrainy.

Sponsorzy:
USAID–AED w Kijowie,
ELECTROTEK CONCEPTS INC.
Organizator:
PNEC
Partnerzy:
MPEC, Kraków; Miasto Brzozów

Zaawansowana edukacja oraz szkolenie w zakresie
rozwoju i finansowania projektów dotyczących
efektywnego wykorzystania energii (działanie,
renowacja i utrzymanie zakładów produkcyjnych oraz
systemów rozdzielania w ciepłownictwie).

Przedstawiciele polskich gmin i
miast, lokalni decydenci .

Sponsor:
USAID (Program "Territorial
Governments: Effectiveness & Cooperation")
Organizator:
PNEC

Zaawansowane materiały edukacyjne dotyczące
lokalnej polityki energetycznej.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
„OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I
OCHRONA ŚRODOWISKA.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII – ENERGIA DLA
PRZYSZŁOŚCI”

KURS AUDYTORÓW
ENERGETYCZNYCH

1-3.03.1999

marzecpaździernik
1999

-

Przedstawiciele władz
lokalnych (prezydenci,
burmistrzowie);
specjaliści ds. energii;
przedstawiciele banków;
przedstawiciele firm
świadczących usługi
energetyczne.

Uczestnicy z Ukrainy:
- przedstawiciele urzędów
gminnych;
- inżynierowie i pracownicy
wyższych uczelni.

Sponsor:
European Institute for Environmental
Energy, Herning, Dania
Organizator:
PNEC

Sponsor:
Alliance to Save Energy
Organizatorzy:
PNEC; FEWE, Centrum w Krakowie
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Cele:
- wymiana doświadczeń w dziedzinie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (OŹE);
- zapoznanie z zasadami polityki energetycznej w
Danii;
- zagadnienia energetyki polskiej;
- prezentacja technologicznych rozwiązań w
dziedzinie efektywnego wykorzystania energii;
- zapoznanie uczestników z zakładami
energetycznymi, w których wdrożono technologie
wykorzystujące OŹE.
Cele kursu:
- wyszkolenie specjalistów w dziedzinie audytu
energetycznego;
- wyszkolenie lokalnych techników w zakresie
stosowania niskonakładowych metod
oszczędzania energii.

PROJEKT „LOKALNA
POLITYKA ENERGETYCZNA
POLSKI I CZECH. ROLA
LOKALNYCH WŁADZ”

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
„JAK ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE
ENERGII W BUDYNKACH
SZKOLNYCH”

PROJEKT „POST PELP –
ENERGOOSZCZĘDNE
OŚWIETLENIE W POLSKICH
GMINACH”

DUŃSKO–POLSKIE SZKOLENIE
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII A OCHRONA
ŚRODOWISKA”

maj 1999 –
kwiecień
2001

1619.11.1999

lipiec 1999
– czerwiec
2000

2124.11.1999

Przedstawiciele państwowej
administracji, agencji
energetycznych, związków władz
lokalnych oraz związków
zakładów użyteczności
publicznej.
Przedstawiciele miast:
1. ze strony polskiej:
- Nowy Sącz, Białystok,
Bielsko-Biała, Tychy
(członkowie PNEC);
2. ze strony czeskiej:
- - České Budijovice, Jablonec
nad Nisou, Liberec, Pilsen.
- Dyrektorzy szkół;
- przedstawiciele władz
lokalnych;
- pełnomocnicy ds.
zarządzania energią;
- przedstawiciele firm
świadczących usługi
termomodernizacyjne.

Mieszkańcy i lokalni decydenci z
Miedźnej i Nowego Sącza (gmin
członkowskich PNEC).

Przedstawiciele:
- władz lokalnych;
- polskich instytucji
naukowych i badawczych;
- firm świadczących usługi
energetyczne.

Sponsor:
Unia Europejska (DG XVII, Program
SAVE II)
Koordynatorzy:
PNEC, European network “EnergieCités”, ISLENET
Partnerzy:
Cztery polskie miasta (członkowie
PNEC) oraz cztery czeskie miasta

Sponsorzy:
Regional Environmental Centre
(REC), USAID, Bieruńska Fundacja
Inicjatyw Gospodarczych
Organizator:
PNEC
Partnerzy:
FEWE, ESCo
Sponsor:
International Finance Corporation,
GEF
Organizator:
PNEC

Sponsor:
EIEE, Danish Ministry of
Environment and Energy
Organizator:
PNEC
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Cele:
- rozpoznanie sektora energetycznego w krajach
kandydujących do Unii Europejskiej;
- opracowanie materiału o sektorze energetycznym
w Polsce i Czechach na przykładzie czterech
miast z każdego kraju;
- rola władz lokalnych w sektorze energetycznym.

Cele:
- wypracowanie modelu współpracy dyrektorów
szkół z pełnomocnikami ds. energii w urzędach
miejskich i gminnych;
- zminimalizowanie zużycia energii w szkołach i
budynkach gminnych;
- podniesienie świadomości władz samorządowych
i oświatowych w zakresie poszanowania energii.
Celem projektu redukcja emisji CO2 związanej z
oświetleniem poprzez promocję energooszczędnego
oświetlenia (świetlówek kompaktowych) w wybranych
gminach PNEC zgodnie z metodyką opracowaną w
programie PELP-DSM.
Cele:
- wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania
OŹE (biomasa, energia wiatrowa, energia
geotermalna – przykłady polskie i duńskie);
- wizyty w obiektach, w których przeprowadzono
projekty demonstracyjne (wykorzystanie energii
geotermalnej, spalarnie odpadów, biogazownie,
zakład ciepłowniczy wykorzystujący słomę).

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
„DOŚWIADCZENIA I
PERSPEKTYWY ROZWOJU
LOKALNEGO”

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
„ZOBOWIĄZANIA POLSKI
PŁYNĄCE Z PRZYJĘCIA
PROTOKOŁU Z KIOTO”

PROJEKT
„TERMOMODERNIZACJA
OBIEKTÓW SANATORYJNYCH
W TRUSKAWCU”

PROJEKT „KURS
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU ENERGETYCZNEGO
DLA LOKALNEJ
ADMINISTRACJI”

styczeń
2000

kwiecień
2000

grudzień
1999 –
kwiecień
2001

listopad
1999 –
wrzesień
2001

-

Członkowie PNEC;
partnerzy projektu Candle.

Sponsorzy:
Unia Europejska (Programy PHARE
i Ecos Ouverture)
Organizatorzy:
PNEC, Urząd Miasta i Gminy
Supraśl, Bridgend CBC

Przedstawiciele władz lokalnych
i gmin LGPP.

Sponsor:
Local Government Partnership
Program (LGPP)
Organizator:
PNEC

Mieszkańcy Truskawca i
kuracjusze przebywający w tym
mieście.

Sponsor:
ECOLINKS
Koordynator:
JSC Truskavetskurort, Ukraina
Partnerzy:
PNEC; Firma Univers, Ukraina;
Alliance to Save Energy, Lwów,
Ukraina

Przedstawiciele:
- samorządu terytorialnego;
- małych i średnich
przedsiębiorstw zajmujących
się promocją odnawialnej
energii, działających w
usługach w zakresie
efektywnego wykorzystania
energii.

Sponsor:
Unia Europejska (Program
TEMPUS)
Organizatorzy:
AGH (Department of Energy and
Fuel), Kraków; FEWE, Centrum w
Krakowie
Partnerzy:
PNEC; Technical Institute of Lisbon,
Portugalia; ICAEN, Barcelona,
Hiszpania; EIEE, Herning, Dania
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Cele:
- stworzenie strategii ochrony środowiska w
Supraślu;
- rozwinięcie idei zorganizowania festiwalu
ekologiczno-kulturalnego w Bridgened;
- promowanie kultury lokalnej poprzez nadanie
rangi międzynarodowej festiwalowi w Supraślu.
Cele:
- uzyskanie poparcia samorządów lokalnych dla
realizowania zobowiązań Polski płynących z
przyjęcia Protokołu z Kioto;
- wypracowanie lokalnej polityki energetycznej
zgodnej z zasadami ochrony środowiska i
zrównoważoną energetyką.
Cele:
- pomoc we wprowadzaniu środków pomiaru
efektywnego wykorzystania energii w budynkach
sanatoryjnych oraz kotłowniach;
- redukcja niskiej emisji;
- sporządzenie biznes planów dla budynków
sanatoryjnych w oparciu o audyt energetyczny
wybranych obiektów;
- przeprowadzenie termomodernizacji wybranego
obiektu.
Celem projektu było:
- wyszkolenie ok. 300 przedstawicieli władz
lokalnych i biznesu w zakresie zrównoważonego
rozwoju energetycznego, tj. efektywnego
wykorzystania energii i energii odnawialnej w
trakcie 5 kursów;
- opracowanie pakietu materiałów edukacyjnych z
zakresu zrównoważonej energii dla krótkich
kursów szkoleniowych;
- zapoznanie z modelem UE dotyczącym
podejmowania decyzji w zakresie polityki
energetycznej na szczeblu lokalnym, z
uwzględnieniem ochrony środowiska.

PROJEKT „EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE ENERGII I
OCHRONA ŚRODOWISKA W
MAŁYCH MIASTACH. POLSKIE
DOŚWIADCZENIE DLA
UKRAINY”

PROJEKT „SZKOLENIE DLA
PRZEDSTAWICIELI
CHORWACJI Z ZAKRESU
GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ”

PROJEKT „SIEĆ GMINNA NA
RZECZ EFEKTYWNEGO
WYKORZYSTANIA ENERGII
(MUNEE)”

KONFERENCJA NAUKOWOTECHNICZNA „ROZPROSZONE
ŹRÓDŁA ENERGII – ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA INWESTYCJI”

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
„POSZANOWANIE ENRGII W
BUDYNKACH I SYSTEMACH
KOMUNALNYCH. 50.
SPOTKANIE KOMITETU
WYKONAWCZEGO”

styczeń-maj
2001

20.01-3.02.
2001

Przedstawiciele ukraińskich
gmin.

Sześć ekspertów w dziedzinie
gospodarki wodno-ściekowej z
Chorwacji.

Sponsor:
Poland-America-Ukraine
Cooperation Initiative (PAUCI)
Organizator:
PNEC
Sponsor:
World Learning / Office of Third
Country Training (w ramach
kontraktu z USAID)
Organizator:
PNEC
Partner:
Odense Water Ltd., Dania

marzec
2001 – luty
2002

Członkowie Sieci MUNEE.

Sponsor:
(USAID)
Koordynator:
Alliance to Save Energy
Partner:
PNEC

2426.10.2001

Pracownicy akademiccy,
pracownicy biur projektowych
oraz jednostek innowacyjnowdrożeniowych.

Organizatorzy:
PNEC; AGH (Wydział Paliw i
Energii), Kraków; Biuro Wystaw i
Konferencji TECH-EXPO, BielskoBiała

Członkowie Komitetu
Wykonawczego Programu
„Energy Conservation in
Buildings and Community
Systems”; przedstawiciele
polskich ministerstw, banków i
fundacji.

Sponsor:
International Energy Agency
Organizator:
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wspólorganizatorzy:
PNEC (krakowski sekretariat
konferencji); AGH (Wydział Paliw i
Energii), Kraków; Narodowa
Agencja Poszanowania Energii,
Warszawa i Gliwice

7-9.11.2001
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Celem przekazanie doświadczeń polskich samorządów
w dziedzinie zarządzania energią i ochrony środowiska
w małych i średnich gminach.

Celem 2-tygodniowego szkolenia było porównanie
sytuacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w
dwóch krajach – jednym z Europy ŚrodkowoWschodniej (Polsce) i drugim z Unii Europejskiej
(Danii).

Cele:
- promocja i wdrażanie innowacyjnych praktyk
efektywnego wykorzystania energii oraz
identyfikacja barier celem ich usunięcia;
- wzmacnianie potencjału regionalnych i miejskich
instytucji w zakresie rozwijania i finansowania
projektów efektywnego wykorzystania energii.
Organizacja spotkania wybitnych specjalistów
praktyków, pracowników akademickich, pracowników
biur projektowych oraz jednostek innowacyjnowdrożeniowych, na co dzień zajmujących się
zagadnieniami niekonwencjonalnych źródeł energii
oraz sposobami finansowania inwestycji
energooszczędnych.
Przedstawienie głównych zagadnień z dziedziny
poszanowania energii w budynkach w Polsce.
Przegląd będących w realizacji projektów, a także
zidentyfikowanie nowych obszarów, w obrebie
których współpraca może przynieść korzyści.
Upewnienie się, iż wszystkie projekty zgadzają się z
wytyczoną strategią.

MIĘDZYNARODOWE
SEMINARIUM NT.
„FINANSOWANIA
EFEKTYWNEGO
WYKORZYSTANIA ENERGII
NA SZCZEBLU PAŃSTWOWYM
JAKO KOMPONENT OCHRONY
ŚRODOWISKA”

„PILOTAŻOWY KURS
SZKOLENIOWY DLA
ANIMATORÓW EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE
ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
ENERGETYCZNEGO"

SZKOLENIE „GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA”

912.12.2001

Decydenci z najwyższego
szczebla (z 15 krajów),
odpowiedzialni za gminne
budżety oraz ochronę środowiska
w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej.

Sponsor:
USAID
Organizatorzy:
Alliance to Save Energy, PNEC

28.012.02.2002

22 uczestników, rekrutujących się
głównie spośród szkół
podstawowych i gimnazjów,
także inspektorowie ds.
efektywnego wykorzystania
energii oraz specjaliści ds.
ochrony środowiska. Czterech
uczestników ze Lwowa
(Ukraina).

Sponsor:
Polski Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Organizator:
PNEC

12 przedstawicieli chorwackich
zakładów użyteczności
publicznej.

Sponsor:
World Learning / Office of Third
Country Training
(w ramach kontraktu z USAID)
Organizator:
PNEC
Partner:
Odense Water Ltd., Dania

2-8.06.2002
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Cele seminarium:
- omówienie wagi efektywnego wykorzystania
energii w odniesieniu do priorytetów narodowych
funduszy ochrony środowiska w różnych krajach;
- przedstawienie polityki miejskiego budżetowania
oraz środków, za pomocą których ministerstwa i
agencje na szczeblu narodowym umożliwiają i
zachęcają miasta do inwestowania w
niskonakładowe projekty, które prowadzą do
poprawy środowiska oraz do innych społecznych i
ekonomicznych korzyści;
- zidentyfikować możliwe sposoby oddziaływania
na politykę wpływającą ograniczająco na zdolność
działania miast w kierunku inwestowania w
efektywne wykorzystanie energii.
60 godzin seminarium obejmowało: prezentacje
przedstawione przez wykładowców akademickich oraz
ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i
efektywnego wykorzystania energii, jak również w
zakresie metodologii nauczania; codzienne warsztaty,
sesje dyskusyjne oraz prezentacje CD-ROMów i kaset
video. Program seminarium obejmował następujące
bloki tematyczne: Poprzez edukację do
zrównoważonego rozwoju; Zmiany klimatyczne;
Zrównoważony rozwój energetyczny (w tym
efektywne wykorzystanie energii); Odnawialna
energia; Zrównoważony transport; Gospodarka
wodno-ściekowa.

Dwutygodniowe szkolenie w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, połączone z wizytami w obiektach
demonstracyjnych w Polsce i Danii.

WIZYTA STUDYJNA W DANII

WIZYTA STUDYJNA GRUPY
ARMEŃSKIEJ W POLSCE

SEMINARIUM „EKOLOGICZNA
EDUKACJA W ZAKRESIE
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
ENERGETYCZNEGO”

30.065.07.2002

1215.11.2002

2530.11.2002

9 ekspertów z Biura Studiów i
Projektów Energetycznych
„Energoprojekt – Kraków” SA
(inżynierowie, projektanci sieci
energetycznych).

Sponsor:
“Energoprojekt-Kraków” SA
Organizator:
PNEC

11 przedstawicieli lokalnych
władz i spółdzielni.

Sponsor i Koordynator:
Alliance to Save Energy
Partner:
PNEC

20 uczestników, głównie
nauczycieli z przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów, ale
także specjaliści ds. inwestycji i
ochrony środowiska.

Sponsor:
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Wrocław
Organizator:
Urząd Gminy, Świerzawa
Partner:
PNEC
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Grupa:
 zwiedziła parę zakładów energetycznych
posiadających farmy wiatrakowe wzdłuż wybrzeża
morskiego w Kopenhadze;
 odbyła krótką wycieczkę łódką dokoła morskiej
farmy wiatrakowej w Kopenhadze oraz zwiedziła
jedną z turbin wiatrowych;
 odbyła wycieczkę łódką wokół farmy wiatrakowej w
Zatoce Esbjerg.
Celem podróży studyjnej w Polsce (Kraków, Zakopane,
Bańska Nizna, Warszawa) zapoznanie grupy armeńskiej z
następującymi zagadnieniami:
 efektywne wykorzystanie energii;
 spółdzielnie a gminy;
 związki miast/gmin.
Czterodniowa podróż studyjna w Polsce była pierwszą
częścią podróży studyjnej armeńskiej grupy. Druga część
(3 dni) obejmowała wizytę na Litwie (Wilno i Kowno).
30 godzin seminarium obejmowało: prezentacje
przedstawione przez ekspertów w dziedzinie ochrony
środowiska i efektywnego wykorzystania energii, jak
również w zakresie metodologii nauczania; 2 warsztaty,
sesje dyskusyjne; prezentacje kaset video; jak również
prezentacje firm zajmujących się energią odnawialną.
Program seminarium obejmował następujące bloki
tematyczne:
1) Poprzez edukację do zrównoważonego rozwoju
2) Zmiany klimatyczne
3) Wykorzystanie energii odnawialnej
4) Źródła finansowania inwestycji z tego zakresu
5) Oszczędność energii.

8. COROCZNA KONFERENCJA
ENERGIE CITES
„ZRÓWNOWAŻONE
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W
MIEJSKICH BUDYNKACH
I SYSTEMACH”

„EFEKTYWNE SYSTEMY
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W
BUDOWNICTWIE
MIESZKANIOWYM –
DOŚWIADCZENIA DUŃSKIE I
WYNIKI PROJEKTÓW
DEMONSTRACYJNYCH
ZREALIZOWANYCH W
GDAŃSKU”

SEMINARIUM
„PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO
UNII EUROPEJSKIEJ”

DZIAŁANIA NA RZECZ
ROZWOJU ZINTEGROWANEGO
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W
BUDYNKACH SZKOLNYCH
(SchooBIE-DO)

3-4.04.2003

250 gości z 24 krajów Europy
oraz przedstawicieli Komisji
Europejskiej.

16.10.2003

40 reprezentantów władz
lokalnych, przedstawicieli MPC i
spółdzielni mieszkaniowych z
Polski południowej.

1518.09.2003

12 uczestników z Ukrainy
reprezentujących samorządy
lokalne i organizacje
pozarządowe.

2003-2006

Wybrani przedstawiciele
samorządów lokalnych, szkół,
administracji centralnej i
stowarzyszeń władz lokalnych w
krajach środkowej i wschodniej
Europy (Polska, Irlandia i
Rumunia).

Sponsor:
Komisja Europejska, ADEME,
Miasto Kraków
Organizator:
Europejska sieć Energie-Cites,
PNEC

3 sesje plenarne, 8 grup warsztatowych, dyskusja oraz
Forum Wymiany, którego celem było rozwinięcie
współpracy pomiędzy samorządami UE i Polski oraz
innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Konferencja była okazją do zapoznania się z nowymi
inicjatywami Komisji Europejskiej w dziedzinie
zarządzania energią oraz działaniami pozwalającymi
zredukować wydatki i obniżyć emisję zanieczyszczeń, a
także do nawiązania publiczno-prywatnego partnerstwa.

Sponsor:
Duńska Agencja Energetyczna,
Ministerstwo
Koordynator:
firma RAMBOLL, BAPE, EIEE
Organizator:
PNEC

Seminarium w Krakowie podsumowujące duńsko-polski
projekt poświęcony problemom ciepłej wody użytkowej, a
w szczególności sposobom zabezpieczania instalacji przed
korozją wewnętrzną rur, zwiększaniu efektywności
systemów ciepłej wody, poprawie jej jakości, wpływowi
na środowisko oraz systemom opłat za ciepłą wodę.

Sponsor:
Program PAUCI - USAID
Organizator:
PNEC

Seminarium w Krakowie w ramach projektu ”Vectors of
East Ukraine Integration Process”. Wykłady, dyskusje i
wizyty studyjne mające na celu przekazanie polskich
doświadczeń w zakresie przygotowań do wstąpienia do
Unii Europejskie.

Sponsor:
ALTENER UE, ADEME
Koordynator:
Energie-Cites
Partnerzy:
PNEC, Orase Energia Romania,
Cork County Energy Agency

Projekt dotyczy zrównoważonego rozwoju
energetycznego w szkołach oraz budynkach gminnych i
komunalnych. Cele projektu:
1) Podniesienie świadomości ekologicznej w dziedzinie
zarządzania energią ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania energii odnawialnej w budynkach
szkolnych.
2) Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej
oszczędzania energii poprzez aktywną formę edukacji
ekologicznej.
3) Promowanie działań mających na celu podnoszenie
osobistej odpowiedzialności obywateli za działania
ochrony środowiska.
4) Promowanie dobrych praktyk w zakresie
wykorzystania energii odnawialnych w budynkach
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komunalnych w Polsce i Unii Europejskiej.
5) Wykorzystanie internetu jako narzędzia promocji.
6) Zwiększenie motywacji dyrektorów i administratorów
obiektów użyteczności publicznej do systematycznych
działań na rzecz oszczędności kosztów i zużycia paliw,
energii i wody w swoich obiektach.

ENERGIA ODNAWIALNA JAKO
WYZWANIE DLA
SAMORZĄDÓW LOKALNYCH.
PRZYKŁADY UDANYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ W POLSCE I
W KRAJACH UNII
EUROPEJSKIEJ

ROZWÓJ OBSZARÓW
ZURBANIZOWANYCH W
KIERUNKU
ZRÓWNOWAŻONEGO
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
(RUSE)

maj 2003 –
marzec
2004

Wszystkie polskie gminy i
organizacje pozarządowe
zajmujące się energią
odnawialną.

Jednostki samorządu
marzec 2004 terytorialnego, stowarzyszenia,
grudzień 2007
fundacje, agencje

Sponsor:
NFOŚ i GW, WFOŚ i GW w
Katowicach oraz WFOŚ i GW w
Krakowie
Koordynator:
PNEC

Sponsor:
Unia Europejska, Program
INTERREG IIIC
Koordynator:
Energie-Cites
Partnerzy:
- 4 głównych partnerów w Polsce,
Czechach, na Słowacji i Litwie, o
różnych strukturach prawnych;
- 10 gmin i miejskich agencji
energetycznych;
- 2 narodowe agencje energetyczne
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej mające duże
doświadczenie w dziedzinie
rozwoju obszarów
zurbanizowanych w kontekście
poszanowania energii;
- 3 sieci miast z Bułgarii, Rumunii
i Serbii.
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Przygotowanie i wydanie 5 000 kompletów dwóch CDROMów. Pierwszy z nich jest tłumaczeniem wersji
angielskojęzycznej pt. Energia odnawialna na terenie
miast i zawiera 105 przykładów najlepszego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w 19 krajach Europy. Drugi
CD-ROM pt. Energia odnawialna w Polsce. 70 udanych
przedsięwzięć zawiera opis 72 przykładów najlepszego
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce.
CD-ROMy zostały rozesłane do wszystkich gmin w Polsce
wraz z miesięcznikiem „Czysta Energia” oraz przekazane
jedenastu instytucjom zajmującym się promowaniem
energii odnawialnej.
Celem nadrzędnym projektu jest lepsze wykorzystanie
funduszy strukturalnych i innych źródeł finansowania w
realizacji projektów związanych z regionalną polityką
energetyczną w 4 nowych państwach członkowskich UE
(Polska, Słowacja, Litwa i Czechy), prowadzące do
lepszej integracji w ich projektach zagadnień związanych z
energią.
PNEC uczestniczy we wszystkich fazach projektu
obejmujących: 1) zarządzanie i koordynację projektu, 2)
rozpowszechnienie informacji i promocję na poziomie
narodowym i europejskim, 3) wymianę doświadczeń
praktycznych pomiędzy partnerami i odpowiednimi
organizacjami, 4) przygotowanie opracowań dobrych
przykładów i rozpowszechnianie informacji o udanych
przedsięwzięciach energetycznych, 5) utworzenie punktu
informacyjnego na temat funduszy strukturalnych dla gmin
i organizacji.
Stowarzyszenie
jest
odpowiedzialne
za
rozpowszechnienie opisów zastosowania energii na
obszarze miast europejskich oraz przygotowanie
analogicznych opisów polskich rozwiązań, a także
rozpowszechnienie przygotowanej bazy danych.

ENERGIA ODNAWIALNA TRANSFER WIEDZY I
TECHNOLOGII DLA
REGIONALNYCH STRATEGII
INNOWACYJNYCH

marzec 2005
– grudzień
2006

TWORZENIE
PARTNERSTWA
PUBLICZNO-SPOŁECZNEGO W wrzesień –
ZAKRESIE
ZARZĄDZANIA grudzień
ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM
2005

Absolwenci i pracownicy uczelni
Małopolski, zaangażowani i
prowadzący prace naukowe z tego
zakresu, pracownicy jednostek
samorządowych oraz pracownicy
sektora prywatnego

Potencjalni beneficjenci funduszy
strukturalnych, a w szczególności
samorządy wszystkich gmin i
powiatów w Polsce (około 2500
gmin i powiatów), związki i
stowarzyszenia gmin, organizacje
pozarządowe oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa w całym kraju.

Sponsor:
Unia Europejska, Europejski
Fundusz Społeczny w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
Koordynator:
PNEC
Partnerzy:
AGH, Wydział Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Zakład Surowców
Energetycznych;
Polski Związek Pracodawców
Sektora Energetyki Odnawialnej i
Ochrony Środowiska

Sponsor:
Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich,
Ministerstwo Polityki Społecznej
Koordynator:
PNEC
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W projekcie przewiduje się następujące działania:
1) stworzenie bazy danych z zakresu energetyki
odnawialnej, zawierającej: opisy wykonanych inwestycji
wykorzystania OŹE zrealizowanych przez jednostki
samorządowe i inwestorów prywatnych; zrealizowane
prace naukowo-badawcze; adresy producentów urządzeń,
jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tym
zagadnieniem, stowarzyszeń itp.
2) przeprowadzenie 22 jednodniowych szkoleń w każdym z
powiatów województwa małopolskiego, które przyczynią
się do rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji
oraz działań edukacyjnych w zakresie rozwoju lokalnej
energetyki odnawialnej
3) wydanie poradnika (1 000 egz.) przeznaczonego dla
sektora prywatnego zainteresowanego energetyką
odnawialną
4) przeprowadzenie dziesięciu 6-miesięcznych staży dla
absolwentów i pracowników uczelni Małopolski.
Rezultaty projektu obejmują opracowanie, przygotowanie,
produkcję oraz dystrybucję w całym kraju CD –ROMów
wydanych w nakładzie 10 000 egzemplarzy zawierających:
1) opisy 60 przykładów dobrych praktyk z Kanady, Polski i
innych krajów Unii Europejskiej dotyczących projektów
współpracy między samorządem a organizacjami
pozarządowymi w zakresie zarządzania energią i ochrony
środowiska oraz wspierania lokalnych mechanizmów
finansowania inicjatyw obywatelskich w dziedzinach
ważnych dla zrównoważonego rozwoju energetycznego
2) poradniki: „Ustawa o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych”;
„Obywatele i samorząd lokalny. Współpraca organizacji
pozarządowych z samorządem”; „Jak zarządzać energią i
środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej.
Poradnik dla samorządów terytorialnych”.

ETYKIETA ENERGETYCZNA
DLA BUDYNKÓW SZKOLNYCH

Kuratorzy oświaty, dyrektorzy
szkół, personel techniczny szkół,
zarządcy budynków,
sierpień 2005
11 gmin członkowskich PNEC:
– maj 2006
Bieruń, Bielsko-Biała, Cieszyn,
Dzierżoniów, Janów, Lubań,
Miechów, Ogrodzieniec,
Świerzawa, Raciechowice, Tychy.

Sponsor:
NFOŚiGW
Koordynator:
PNEC

Władze lokalne i odbiorcy energii
w gminie Raciechowice oraz
innych gminach w Polsce,
zwłaszcza należących do
Stowarzyszenia.

Sponsor:
Fundacja „Fundusz Współpracy”,
JFK (PHARE)
Koordynator:
PNEC
Partnerzy:
Urząd Gminy Raciechowice,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Raciechowice

10 przedstawicieli samorządów i
organizacji pozarządowych z
WSPARCIE MODELOWEGO
Mołdowy statutowo zajmujących
wrzesień PARTNERSTWA NA RZECZ
się tematyką zrównoważonego
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU listopad 2006 rozwoju.
W dłuższej perspektywie 1000
osób.

Sponsor:
MSZ RP
Koordynator:
PNEC
Partner:
Fundacja Forum XXI z Mołdowy

WZORCOWE PARTNERSTWO
grudzień
LOKALNE NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2005 sierpień 2006
ENERGETYCZNEGO
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Rezultaty projektu obejmują:
1) promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez
kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do
wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków oraz promocja energii
odnawialnej w budynkach szkolnych
2) przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej
(dystrybucja ulotek, uruchomienie strony internetowej,
cykliczne publikacje prasowe, wydanie i
rozpowszechnienie poradnika, opracowanie charakterystyki
energetycznej dla wybranych budynków, przygotowanie
pilotażowych świadectw energetycznych dla budynków).
Zadania:
1) Powołanie i formalizacja partnerstwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju energetycznego jako modelu dla
małych gmin wiejskich oraz wykorzystanie doświadczeń
pierwszej w Polsce realizacji w gminie Raciechowice jako
źródła inspiracji dla członków PNEC i innych gmin;
2) Opracowanie strategii rozwoju lokalnego według
przetestowanych w UE wzorców i metody Climate Menu;
3) Wypracowanie pierwszego w Polsce modelu
performance contracting jako partnerstwa publiczno –
prywatnego w zakresie usług energetycznych;
4) Promocja i wsparcie mechanizmu przekazywania
doświadczeń między gminami w celu usprawnienia
stosowania prawa dot. obowiązków gmin w dziedzinie
planowania zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i
paliwa gazowe;
5) Stworzenie specjalistycznego serwisu Virtual Back
Office, wspomagającego gminy w budowaniu strategii
zrównoważonego rozwoju energetycznego.
1.Diagnostyczno-doradcza wizyta ekspertów PNEC w
Mołdowie.
2.Podróż studyjna (5 dni) dla przedstawicieli mołdawskiej
administracji samorządowej obejmująca seminarium oraz
wizyty w 6 gminach (Raciechowice, Dobczyce, Mszana
Dolna, Tychy, Cieszyn, Bielsko-Biała), spotkania z
władzami
lokalnymi,
prezentację
zrealizowanych
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, dobre praktyki.
3.Rozpowszechnienie rezultatów projektu przez strony
www Stowarzyszenia i Forum, publikacje w czasopismach
polskich i mołdawskich.

Sponsor:
MSZ RP
WZORCOWE PARTNERSTWO
Koordynator:
LOKALNE NA RZECZ
Przedstawiciele samorządów miast
wrzesień UG Raciechowice
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU listopad 2006 kirgiskich (Bishkek)
Partner:
ENERGETYCZNEGO
PNEC, Stowarzyszenie Miast
Kirgizji

FUNDUSZE STRUKTURALNE
DLA ROZWOJU – NAJLEPSZE
PRAKTYKI

WYKORZYSTANIE ENERGII
ODNAWIALNEJ W EUROPIE EURE (Europe Use of Renewable
Energy)

maj –
grudzień
2006

styczeń –
grudzień
2007

Przedstawiciele polskich
samorządów lokalnych, prywatni
przedsiębiorcy, instytucje
zajmujące się wykorzystywaniem
funduszy strukturalnych

Przedstawiciele polskich
samorządów lokalnych, prywatni
przedsiębiorcy, instytucje
zajmujące się wykorzystywaniem
funduszy strukturalnych

Sponsor:
MRR (EFRR, PO Pomoc
Techniczna)
Koordynator:
PNEC
Partnerzy:
Kwartalnik „GlobEnergy”,
Federacja Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP
Sponsor:
INTERREG III C
Koordynator:
Centrum Ochrony Środowiska w
Kozani (Grecja)
Partnerzy: PNEC,
Technologiczne Centrum
Badawcze Instytutu Edukacji
Technol. W Zach. Macedonii
(Grecja), Instytut Technologii
Paliw Stałych (Grecja), Stow.
Rozwoju Gudar-Javalambre i
Maestrazgo (Hiszpania) oraz
Centrum Technologiczne Regionu
Riesa-Grobenhain (Niemcy).
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1) Prezentacja strategii rozwoju lokalnego wg
przetestowanych w Raciechowicach wzorców i metody
Climate Menu (seminarium w Kirgizji).
2) Powołanie lokalnego partnerstwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju energetycznego w
wybranych gminach w Kirgizji (Przewodnik do
budowy polityki klimatycznej, w jęz. rosyjskim).
3) Demonstracja wiodących w Polsce rozwiązań
finansowych i organizacyjnych wspierających
partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie usług
energetycznych, poprzez wizytę studialną.
4) Promocja i wsparcie mechanizmu przekazywania
doświadczeń między Raciechowicami a samorządem w
Kirgizji (misja doradcza w Kirgizji).
5) Rozszerzenie działania serwisu Virtual Back Office.
W ramach projektu Stowarzyszenie dokonało identyfikacji,
opisania i upowszechnienia najlepszych innowacyjnych
projektów, aby mogły służyć jako wzór do naśladowania.
Rezultaty projektu obejmują:
- przygotowanie i wydanie 10 000 ulotek informacyjnych
- przygotowanie i wydanie 10 000 płyt CD-ROM z opisami
najlepszych praktyk,
- przygotowanie i utworzenie bazy danych dotyczących
najlepszych projektów,
- opublikowanie w miesięczniku „GlobEnergy” artykułów
promujących dobre praktyki,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt,
- utworzenie strony internetowej www.dobrepraktyki.org.pl
Celem projektu jest lepsze wykorzystanie funduszy
strukturalnych dla projektów dotyczących odnawialnych
źródeł energii. Działania w Polsce:
1) przygotowanie i wydanie ulotek i mapy wykorzystanie
RES w Małopolsce,
2) 4-dniowe międzynarodowe seminarium dla bankowców,
przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz małych i
średnich przedsiębiorstw,
3) wydanie płyty CD (5 tys. sztuk) z opisami najlepszych
przykładów wykorzystania RES w Polsce i na świecie oraz
informacje potrzebne do przygotowania wniosku,
4) zorganizowanie dni otwartych w szkołach,
5) utworzenie bezpłatnego punktu informującego o
możliwościach wykorzystania RES, EE oraz możliwościach
finansowania projektów z tego zakresu.

Sponsor:
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP w ramach
programu Pomoc Polska 2007
Koordynator:
PNEC
Partner:
Association of Young Social
Innovators - Moldova

MODEL STRATEGII
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
ENERGETYCZNEGO GMINY
MOŁDAWSKIEJ JAKO ELEMENT lipiec grudzień
STRATEGII ROZWOJU
2007
REGIONALNEGO. POLSKIE
DOŚWIADCZENIA DLA
MOŁDOWY

Przedstawiciele mołdowskiej
administracji samorządowej i
organizacji pozarządowych

“MODEL” - ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ W GMINACH

Sponsor:
Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator:
Europejska sieć Energie-Cités
Partnerzy:
- Istniejące sieci miast “energyGminy w krajach partnerskich, a w cities” (PNEC - Polska, OER Polsce: Bielawa, Dzierżoniów,
Rumunia, EcoEnergy - Bułgaria)
Ełk, Gorlice, Nowa Dęba,
- Zalążki sieci, które stanowią
Ogrodzieniec, Poddębice,
istniejące organizacje działające w
Świerzawa
imieniu przyszłych krajowych
sieci “energy-cities” (Estonia,
Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja,
Słowenia)
- 15 partnerów z EU: AITF
(Francja), Energy managers
(Włochy), Niemcy, etc.

wrzesień
2007 – luty
2010
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Założeniem projektu jest pomoc w umocnieniu lokalnych
samorządów poprzez przekazanie wiedzy z zakresu
tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju energetycznego, w tym energii
odnawialnych (energii słonecznej i biomasy).
Działania w projekcie:
1)
Wizyta
diagnostyczno-doradcza
przedstawicieli
ekspertów PNEC w Mołdawii,
2) Podróż studyjna (5 dni w Polsce) dla przedstawicieli
mołdawskiej administracji samorządowej i organizacji
pozarządowych obejmująca dwudniowe seminarium oraz
wizyty studyjne w gminach i spotkania z władzami
lokalnymi,
3) Wizyta ekspercka (misja doradcza) w Mołdawii (21 dni),
4) Działania przygotowawcze do powołania stowarzyszenia
5) Opracowanie i wydanie poradnika dla gmin
mołdawskich.
Celem projektu jest pomoc gminom na poziomie
organizacyjnym, aby mogły stać się wzorcowymi
“modelami” dla obywateli i działaczy lokalnych:
- przygotowanie pilotażowych gminnych programów
energetycznych (MEPs – Municipal Energy Programmes),
które zostaną zatwierdzone przez Rady Miast, a także
wybór odpowiedniej metodologii ich stopniowej realizacji;
- zdefiniowanie praktycznych wymogów dotyczących
realizowania programów energetycznych MEPs oraz
krótkoterminowych planów działania (Action Plans)
obejmujących wskazanie priorytetowych inwestycji do
zrealizowania w urzędach miejskich
- praktyczna realizacja programów MEPs w miastach
pilotażowych począwszy od przygotowania i
przeprowadzenia procedur przetargowych w celu wybrania
firm mających realizować inwestycje i inne działania
nieinwestycyjne, monitoring i ocenę procesu realizacji
- zorganizowanie we wszystkich miastach pilotażowych
Gminnych Dni Inteligentnej Energii (MIED) obejmujących
różnorodne działania tj.: konferencje, wystawy, konkursy,
happeningi uliczne itp., których celem będzie informowanie
o rezultatach realizacji mieszkańców, przedstawicieli
lokalnego biznesu, szkół i administracji publicznej.

ZAUTOMATYZOWANE
INTELIGENTNE POMIARY
75-100 małych i średnich
ZUŻYCIA ENERGII W MAŁYCH I grudzień
2007
–
przedsiębiorstw w 5 krajach
ŚREDNICH
listopad 2009 partnerskich
PRZEDSIĘBIORSTWACH – AIM

4 SME’S

DWA KRAJE – JEDEN PROGRAM
OSZCZĘDZANIA ENERGII CZYLI
POLSKO-UKRAIŃSKA
WSPÓŁPRACA NA RZECZ
PONADNARODOWEJ
INICJATYWY KOMISJI
EUROPEJSKIEJ PN.
POROZUMIENIE
BURMISTRZÓW (COVENANT OF
MAYORS)”

LIGA MISTRZÓW OZE (RES
CHAMPIONS LEAGUE)

kwiecień
2010 –
grudzień
2010

Ukraińskie miasta i gminy,
społeczności lokalne

Dofinansowanie:
Intelligent Energy Europe
Koordynator:
Leicester City Council
Partnerzy:
- Sonnenplatz Groβschönau GmbH,
Sonnenplatz (AT)
- PNEC (PL)
- Energieagentur Waldviertel (AT)
- Energy Agency of Vysočina (CZ)
- Instituto de Engenharia Mecânica –
polo IST, IDMEC (PT)
- Montfort University, Leicester, (UK)
- Energy Control Group Limited (UK)
- LABELEC estudos, desenvolvimento
e actividades laboratoriais, S.A. (PT)
Dofinansowanie:
polska pomoc zagraniczna
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP
Koordynator:
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” (PNEC)
Partner:
Stowarzyszenie „Efektywne
Energetycznie Miasta Ukrainy”
(EEMU)

Dofinansowanie:
Inteligentna Energia dla Europy
Koordynator: francuska organizacja
pozarządowa CLER
Przedstawiciele władz lokalnych, Partnerzy:
- PNEC (PL),
wrzesień
producenci energii odnawialnej,
2008 –
instalatorzy, agencje energetyczne, - Deutsche Umwelthilfe (GE)
- Energy Agency of Plovdiv (BG)
sierpień 2011 organizacje pozarządowe oraz
- League of Ecological Alternatives
osoby prywatne
(CZ)
- Climate Alliance (DE)
- Energiaklub (HU)
- Solarthemen (DE)
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Celem projektu jest zautomatyzowane monitorowanie
zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, gazu) i wody w
75-100 małych i średnich przedsiębiorstwach (SMEs)
z różnych sektorów gospodarki w 5 różnych krajach
członkowskich.
Zgromadzone
w
wyniku
zainstalowania inteligentnego opomiarowania dane
pozwolą określić, jakie są możliwości oszczędzenia
energii oraz zbadać potencjał wybranych małych i
średnich przedsiębiorstw w tym zakresie. W ramach
projektu planowane jest przeszkolenie i poszerzenie
świadomości pracowników tych firm, przy pomocy
szczegółowych informacji z monitoringu oraz
wysokiej jakości materiałów wizualnych.

Celem projektu jest wypromowanie i wdrożenie wśród
ukraińskich
miast
i
społeczności
lokalnych
ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn.:
Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors)
jako narzędzia do budowania społeczeństwa
obywatelskiego, poprawy warunków życia oraz
ochrony środowiska naturalnego.

Projekt ten ma na celu promocję gmin
wykorzystujących OZE, a zwłaszcza wskazanie i
promowanie 30 gmin wiodących (front-runners) jako
wzorcowych oraz zachęcenie gmin do lepszego
wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Na wzór
trzech istniejących lig (w Niemczech, Francji i
Czechach) powstaną trzy nowe ligi – w Polsce,
Bułgarii i na Węgrzech. Wszystkie stworzą Ligę
Mistrzów OZE, mającą zrzeszać w sumie 6000 gmin i
działać także po zakończeniu projektu.

ŚWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ DLA
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ
ENERGII NARZĘDZIEM
OCHRONY KLIMATU

10 gmin członkowskich
grudzień
Stowarzyszenia: Bielawa,
2008 –
Dobczyce, Dzierżoniów, Ełk,
listopad 2010
Laszki, Lubań, Niepołomice,
Nowa Dęba, Pałecznica oraz
Wiśniowa

wrzesień
2008 – luty
2009

7 gmin z Polski: Bielawa,
Dzierżoniów, Ełk, Gorlice, Nowa
Dęba, Raciechowice, Poddębice.

Dofinansowanie: Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Koordynator: Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”

Działania zaplanowane w projekcie zostaną
przeprowdzone dla budynków komunalnych w
gminach członkowskich i mają na celu ”poprawienie
charakterystyki energetycznej budynków”.
Działania w projekcie obejmują:
-wykonanie 40 audytów energetycznych (ratusze i
szkoły)
-opracowanie 40 charakterystyk energetycznych
-przygotowanie
40
świadectw charakterystyki
energetycznej
-opracowanie i wydanie 10 000 szt. wkładki
informacyjnej
-przygotowanie i wydanie drugiej edycji poradnika
”Zarządzanie energią w budynkach komunalnych” w
ilości 5000 szt.
-aktualizacja i rozbudowa strony internetowej
www.etykietyenergetyczne.pl
-zorganizowanie konferencji w celu przedstawienia
rezultatów projektu
Cele projektu:
-podniesienie świadomości ekologicznej w dziedzinie
zarządzania energią
-podniesienie poziomu wiedzy praktycznej dotyczącej
oszczędzania energii przez aktywną formę edukacji
ekologicznej
-zwiększenie motywacji dyrektorów i administratorów
obiektów użyteczności publicznej do systematycznych
działań na rzecz redukcji kosztów i zużycia paliw,
energii i wody w ich obiektach
-zmniejszenie
kosztów
utrzymania
budynków
użytezności publicznej

Cele projektu:
Pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy miastami
pilotażowymi biorącymi udział w projekcie MODEL,
ich mieszkańcami i lokalnymi instytucjami oraz
Koordynator: Stowarzyszenie Gmin
przekazywanie informacji na temat zagadnień
Polska Sieć „Energie Cités”
związanych
z
efektywnością
energetyczną,
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz
Dofinansowanie: Ambasada Brytyjska
związkiem pomiędzy wykorzystaniem energii a
zmianami klimatu.
W ramach działań w projekcie zorganizowano
Miejskie Dni Inteligentnej Energii, których
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organizacja jest częścią europejskiego projektu
„Zarządzanie energią w gminach” (MODEL) i ma na
celu zaktywizowanie samorządów lokalnych, aby stały
się wzorcami, MODELami dla mieszkańców i innych
gmin.

EURONET 50/50 – ”50/50
EUROPEJSKA SIEĆ CENTRÓW
EDUKACYJNYCH”

maj 2009 –
maj 2012

58 szkół z 9 krajów
zaangażowanych w projekt

Koordynator: Diputació de Barcelona Cele projektu:
(ES)
Promowanie oszczędzania energii poprzez wdrożenie
Dofinansowanie:„Inteligentna Energia tzw. metodologii 50/50 w 50 ośrodkach edukacyjnych
dla Europy”
i zmierza do utworzenia w ten sposób europejskiej
sieci szkół ograniczających zużycie energii i
Partnerzy:
zaangażowanych
w
walkę
ze
zmianami
- PNEC (PL)
klimatycznymi. Projekt zakłada wprowadzenie
- UFU e.V. (DE)
finansowej zachęty do oszczędzania energii zarówno
- ALESA srl. (IT)
dla szkół, jak i ich organów prowadzących (zwykle są
- Uniwersytet w Vaasa (FI)
to władze lokalne): 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki
- LBDCA (HU)
zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli środków
- Zgromadzenie Miasta Almada (PT)
oszczędności energii ma zostać wypłacone szkole, a
- Miasto Heraklion (GR);
drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz
- KSSENA (SI)
lokalnych, które płacą rachunki.
Cele projektu:
Dofinansowanie:„Inteligentna Energia Wsparcie unijnej inicjatywy klimatycznej pn.
Porozumienie Burmistrzów poprzez umocnienie sieci
dla Europy”
Struktur Wspierających Porozumienie, pomoc
Partnerzy:
wybranym miastom w opracowaniu i wdrożeniu
- Sogesca s.r.l. (IT)
Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii
- Prowincja Modena (IT)
(SEAP) oraz promocję Porozumienia wśród
- Włoskie Stowarzyszenie Lokalna
samorządów lokalnych.
Agenda 21 (IT)
Planuje się, że w efekcie realizacji projektu do
- Miasto Zagrzeb (HR)
Porozumienia Burmistrzów przystąpi kolejnych 180
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
miast, ponad 60 miast uzyska pełną pomoc w
„Energie Cites” (PL)
opracowaniu i wdrożeniu SEAP oraz powstaną 34
- Kowieńska Regionalna Agencja
nowe Struktury Wspierające. Ponadto wzmocnieniu
Energetyczna (LT)
ma ulec potencjał władz lokalnych w zakresie
- Prowincja Barcelona (ES)
wdrażania
strategii
zrównoważonego
rozwoju
- Prowincja Huelva (ES)
energetycznego,
a
także
zdolność
Struktur
- Prefektura Saloniki (GR)
- ICLEI - Stowarzyszenie Samorządów Wspierających do efektywnej pomocy najmniejszym
miastom-sygnatariuszom Porozumienia, do czego
Lokalnych na rzecz
przyczynią się organizowane w ramach projektu
Zrównoważonego Rozwoju (DE)
seminaria szkoleniowe oraz materiały opracowane
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
przez partnerów projektu.
Gmin Górskich Republiki Bułgarii
Koordynator: Prowincja Genua (IT)

ENERGY FOR MEYERS POROZUMIENIE
BURMISTRZÓW DLA POPRAWY
KLIMATU

maj 2010
maj 2013

–
samorządy lokalne
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(BG)
- Centrum Odnawialnych Źródeł
Energii i Oszczędzania Energii (GR)
- Europejskie Centrum na rzecz Jakości
(BG)
- Związek Bułgarskich Władz
Lokalnych Rejonu Morza Czarnego
(BG)
Koordynator: Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”
Dofinansowanie: Program Europa
Centralna (Central Europe
Programme), INTERREG IV B

VIS NOVA - ZRÓWNOWAŻONE
I EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE ENERGII NA
OBSZARACH WIEJSKICH

maj 2011
październik
2014

–

Partnerzy:
- Aufbauwerk Region Lepzig GmbH
(Niemcy)
- District of Northern Saxony
(Niemcy)
- Economic development corporation
of the Schwabisch Hall district
(Niemcy)
władze i społeczności lokalne, - District of Schwabisch-Hall
ośrodki naukowe, małe i średnie (Niemcy)
- Center of Excellence for Renewable
przedsiębiorstwa
Energy, Energy Efficiency and
Environment (CERE) (Austria)
- Micro Region Development
Association Tullnerfeld West
(Austria)
- South Transdanubian Area and
Economic Development Nonprofit
Ltd. (Węgry)
- City of Szekszard (Węgry)
- Administrative District of Gorlice
(Polska)
- AGH University of Science and
Technology (Polska)
- Economic Develoipment Corporation
of the Northern Saxony District
(Niemcy)
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Cele projektu:
Opracowanie strategii rozwoju regionów w oparciu o
europejskie najlepsze praktyki, najnowsze technologie
i międzynarodowe doświadczenia z zakresu
wykorzystania lokalnych/alternatywnych źródeł
energii oraz wypromowanie praktycznych narzędzi
służących efektywnemu wykorzystaniu energii na
obszarach wiejskich.
Rezultatem projektu będą opracowane lokalne plany
efektywności energetycznej; kilkaset
zaktywizowanych instytucji, w tym władze i
społeczności lokalne, ośrodki naukowe, małe i średnie
przedsiębiorstwa etc.

NET-COM - BUDOWANIE SIECI
NA RZECZ POROZUMIENIA
BURMISTRZÓW

APETYT NA KLIMAT EKOLOGICZNE MENU
POLSKICH GMIN

GREEN TWINNING –
BUDOWANIE KOMPETENCJI I
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W
ZAKRESIE STRATEGII
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU ENERGETYCZNEGO
W MIASTACH

czerwiec 2011
krajowe i europejskie sieci miast,
–
listopad
sygnatariusze Porozumienia
2013

Burmistrzów, samorządy lokalne

Koordynator: Energy Cities
Dofinansowanie: Inteligentna Energia
dla Europy
Partnerzy:
- Climatkommunerna (SE)
- Union of the Baltic Cities
- Climate Alliance
- Climate Alliance Austria (AT)
- Climate Alliance Italy (IT)
- Klimaatverbond (NL)
- Energy Cities in Romania (RO)
- Association of Flemish Cities and
Municipalities VVSG (BE)
- Polish Network Energie-Cités (PL)
- Citenergo (SK)
- EcoEnergy(BG)

Cele projektu:
Udzielenie wsparcia merytorycznego dla krajowych i
europejskich sieci miast – sygnatariuszy Porozumienia
Burmistrzów, zaktywizowanie samorządów lokalnych
wokół idei Porozumienia Burmistrzów oraz
zbudowanie europejskiej sieci podmiotów
zainteresowanych działaniami w ramach
Porozumienia. Rezultatem projektu będzie utworzenie
12 krajowych platform wymiany informacji; 36
sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów; 12
opracowanych Planów Działań na Rzecz
Zrównoważonej Energii oraz ok. 200 interesariuszy
Porozumienia zaangażowanych w realizację projektu.

Koordynator: Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”
Dofinansowanie: Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Cele projektu:
Polskie gminy (władze i społeczności lokalne) wdrażając programy oszczędzania energii,
wykorzystując odnawialne źródła energii i angażując
się w działania na rzecz ochrony klimatu - w sposób
zrównoważony gospodarują zasobami naturalnymi
oraz wykorzystują najlepsze, pro-energetyczne,
europejskie doświadczenia w praktyce na co dzień.
Szczegółowym celem projektu jest wypromowanie i
wdrożenie wśród polskich gmin (władz i społeczności
lokalnych) ponadnarodowej inicjatywy wspieranej
przez Komisję Europejską pn. „Porozumienie
Burmistrzów” jako narzędzia budowania
zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości
ekologicznej, kształtowania postaw ekologicznych
społeczeństwa oraz ochrony klimatu.

Koordynator: PEDA – Regionalny
Związek Miast Attyki (Grecja)
Dofinansowanie: Inteligentna Energia
dla Europy
Partnerzy:
- EXERGIA – Firma konsultingowa
ds. energii i środowiska S.A. (Grecja)
- SEC – Centrum Energetyczne w Sofii
(Bułgaria)

Cele projektu:
Celem projektu jest wsparcie wdrażania inicjatywy
Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów
poprzez wzmocnienie kompetencji władz lokalnych w
zakresie przekładania strategii zrównoważonego
rozwoju energetycznego na działania. Cel ten będzie
realizowany poprzez wymianę doświadczeń, twinning
pomiędzy „miastami doświadczonymi” (miasta
hiszpańskie) a „miastami uczącymi się” (37 miast z

wrzesień 2011
Sygnatariusze Porozumienia
–
kwiecień
Burmistrzów, polskie gminy
2013

(władze i społeczności lokalne)

kwiecień
2012 –
marzec 2014

Samorządy i społeczności lokalne
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MESHARTILITY – POMIAR I
WYMIANA DANYCH POMIĘDZY kwiecień 2012
ZAKŁADAMI
–
kwiecień
ENERGETYCZNYMI A GMINAMI 2015
MA RZECZ POROZUMIENIA
BURMISTRZÓW

OGRÓD NAD GŁOWĄ - CZYLI
SZWAJCARSKIE „ZIELONE
DACHY” I „ŻYJĄCE ŚCIANY”
MODELEM I INSPIRACJĄ DLA
INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ
POLSKICH SAMORZĄDÓW
(GMIN) NA RZECZ
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I
OCHRONY KLIMATU

maj 2012
maj 2014

–

Samorządy
lokalne,
firmy
energetyczne
oraz
krajowe
organizacje zrzeszające firmy
energetyczne z krajów objętych
projektem.

Polskie samorządy i społeczności
lokalne w gminach będących
członkami Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cites” oraz
sygnatariuszami „Porozumienia
Burmistrzów”.

- ARM – Stowarzyszenie Miast
Regionu Rodopskiego (Bułgaria)
- Giurgiu – Urząd Miasta (Rumunia)
- PNEC - Stowarzyszenie Gmin Polska
Sieć „Energie Cités” (Polska)
- ZRMK - Instytut Budownictwa i
Inżynierii Lądowej i Wodnej
(Słowenia)
- AER - Agencja Poszanowania
Energii Regionu La Ribera
(Hiszpania)
- Vrhnika - Urząd Miasta (Słowenia)
- HEMPS – Przedsiębiorstwo
uzyteczności publicznej (Energy
Management Public Service) w
okręgu Harghita
Dofinansowanie: Inteligentna Energia
dla Europy
Partnerzy: W projekcie uczestniczy
17 partnerów, wśród których znajdują
się agencje energetyczne,
stowarzyszenia samorządów
lokalnych, firmy energetyczne i
eksperci techniczni z 12 krajów
europejskich.
Koordynator: Agencja Oszczędzania
Energii Regionu Murcia (ES)
Za realizację projektu w Polsce
odpowiada Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”.
Koordynator: Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”
Dofinansowanie:
Fundusz
Partnerski
SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy
Partnerzy:
- Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW)
- Uniwersytet Nauk Stosowanych w
Zurychu
- Polskie Stowarzyszenie „Dachy
Zielone” (PSDZ) z Wrocławia
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nowych Państw Członkowskich UE, w tym 7 z Polski)
oraz bezpośrednie wsparcie ze strony krajowego
koordynatora.

Cele projektu:
Opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę danych
na temat zużycia energii pomiędzy zakładami
energetycznymi a władzami lokalnymi
odpowiedzialnymi za opracowanie planów i startegii
energetycznych. Narzędzia te ułatwią miastomsygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów
opracowanie Planów Działań na rzecz Zrównoważonej
Energii (SEAP).

Cele projektu:
Celem projektu jest transfer do polskich gmin knowhow oraz najlepszych szwajcarskich praktyk w
wykorzystaniu zielonych dachów/żyjących ścian w
celu:
redukcji
emisji
CO2,
zwiększenia
energoefektywności budynków, poprawy retencji
wody opadowej dla oszczędności energii w systemach
ściekowych oraz odtworzenia obszarów zieleni
utraconych przez zabudowę terenu.
Projekt nawiązuje do trendów modernistycznej
architektury XX w, zapoczątkowanych przez
urodzonego w Szwajcarii, światowej sławy architekta,
Le Corbusier’a, czyli koncepcji „ogrodów na

dachach”, jako kompensacji przestrzeni zielonej
zajętej przez budynek.

RENERGY
REGIONALNE STRATEGIE DLA
GMIN ŚWIADOMYCH
ENERGETYCZNIE

EURONET 50/50 MAX –
OSZCZĘDZANIE ENERGII W
SZKOŁACH I INNYCH
BUDYNKACH PUBLICZNYCH
POPRZEZ UPOWSZECHNIENIE
METODOLOGII 50/50

styczeń 2012
–
grudzień
2014

kwiecień
2013– marzec
2016

Koordynator: Province of Potenza
(IT)
Dofinansowanie:
Program INTERREG IVC
finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) na lata 20072013.
Partnerzy:
- National Research Council of Italy Istitute
of Methodologies for
władze lokalne, producenci i Environmental Analysis (IT),
dostawcy energii, społeczność - City of Tulln (AT),
lokalna
- INTELI – Intelligence in Innovation,
- Innovation Centre (PT),
- City of Worms (DE),
- Durham County Council (UK),
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
“Energie Cités” (PL),
- Kaunas University of Technology
(LT),
- Municipality of Avrig (RO),
- Building for Future (UK),
- Municipality of Slagelse (DK),
- Municipality of Szentes (HU)
Koordynator: Prowincja Barcelona
(ES)
Dofinansowanie:„Inteligentna
Energia dla Europy”
Partnerzy:
samorządy lokalne, szkoły,
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
inne budynki publiczne,
„Energie Cités” (PL)
społeczności lokalne
- Climate Alliance-Austria (AT)
- Miasto Zagrzeb (HR)
- Cypryjska Agencja Energetyczna
(CY)
- Agencja Energetyczna Kraju
Vysočina (CZ)
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Cele projektu:
Celem projektu RENERGY w odpowiedzi na strategie
energetyczne UE do 2020 jest poprawa skuteczności i
podejścia do zrównoważonej polityki energetycznej,
dzięki współpracy międzyregionalnej. Tworzenie
lepszych warunków dla inwestycji w gospodarkę
niskoemisyjną co przyczyni się również do wzrostu
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy
jakości życia.

Cele projektu:
Mobilizacja oszczędności energii w budynkach
publicznych
poprzez
wdrożenie
innowacyjnej
metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych
budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia
50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników
budynków w proces zarządzania energią w budynkach
oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez
konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9
kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki
podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy
użytkowników budynku (np. szkoły), a pomiot, który
finansuje rachunki za energię (zwykle jest to samorząd

- TOP-ENVI Tech Brno (CZ)
- Uniwersystet w Vaasa (FI)
- Region Kreta (EL)
- Prowincja Huelva (ES)
- Kowieńska Regionalna Agencja
Energetyczna (LT)
- Riga Managers School (LV)
- Niezależny Instytut ds. Środowiska
(DE)
- Agencja Energetyczna
Regionu Savinjska, Šaleška i
Koroška (SI)
- Lokalna Agencja ds. Energii i
Środowiska (IT)
- Florencka Agencja Energetyczna
(IT).
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lokalny).
W rezultacie każdy wygrywa: użytkownicy budynku
zyskują dodatkowe pieniądze, samorząd lokalny
ponosi niższe koszty, a efektywne energetycznie
budynki przyczyniają się do osiągnięcia lokalnych
celów energetycznych i klimatycznych.

50000 AND 1SEAPS –
WSPIERANIE SAMORZĄDÓW
LOKALNYCH W
OPRACOWANIU PLANÓW
DZIAŁAŃ NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEJ ENEGII I
ICH INTEGRACJI Z SYSTEMAMI
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ WG
NORMY ISO 50001

MAYORS IN ACTION –
BURMISTRZOWIE W
DZIAŁANIU

1 marca 2014
– 28 lutego
2017
(36 miesięcy)

1 marca 2014
–
28
luty
2017
(36
miesięcy)

Samorządy lokalne,
Koordynatorzy Porozumienia
Burmistrzów, Organizacje
Wspierające Porozumienie
Burmistrzów.

Samorządy lokalne,
Koordynatorzy Porozumienia
Burmistrzów, Organizacje
Wspierające Porozumienie
Burmistrzów.

Koordynator: SOGESCA s.r.l (IT)
Dofinansowanie: Program
„Inteligentna Energia dla Europy”
(IEE)
Partnerzy:
12 partnerów z 9 krajów UE:
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” (PL),
- Centrum Odnawialnych Źródeł
Energii i Oszczędzania Energii
(EL),
- EKODOMA Ltd. (LV);
- Stowarzyszenie Gmin Rodopskich
(BG);
- Europejskie Centrum Jakości
(BG);
- Stowarzyszenie Zarządzania
Energią Okręgu Timis (RO);
- Denkstatt Romania ltd. (RO);
- Prowincja Ourense (ES);
- Albea Transenergy ltd. (ES);
- AMORCE (FR);
- MT Partners Engineering (FR);
- ICLEI - Stowarzyszenie
Samorządów Lokalnych na
rzecz Zrównoważoneg o Rozwoju,
Europejski Sekretariat (DE)
Koordynator: Prowincja Genua (IT)
Dofinansowanie: Program
„Inteligentna Energia dla Europy”
(IEE)
Partnerzy:

Cele projektu:
Wsparcie
miast-sygnatariuszy
Porozumienia
Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i
średnich samorządów lokalnych z 8 krajów
uczestniczących w projekcie, w opracowaniu,
wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych Planów
działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw.
SEAPów) przy wykorzystaniu podejścia stosowanego
podczas wdrażania Systemów Zarządzania Energią
zgodnych z normą ISO 50001.

Cele projektu:
Wsparcie
miast-sygnatariuszy
Porozumienia
Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i
średnich samorządów lokalnych z 7 krajów
uczestniczących w projekcie, we wdrażaniu i
monitorowaniu ich Planów działań na rzecz
8 partnerów z 7 krajów UE:
zrównoważonej energii (tzw. SEAPów), jak również
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
wzmocnienie
kompetencji
Koordynatorów
„Energie Cités” (PL),
Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających
- Prowincja Barcelona (ES),
Porozumienie (OW) w tym zakresie.
- Miasto Zagrzeb (HR),
Cele te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie
- Centrum Odnawialnych Źródeł
kompleksowego
podejścia
instruktażowego,
Energii i Oszczędzania Energii
obejmującego szkolenia dla samorządów lokalnych
(EL),
oraz KP i OW, wymianę doświadczeń i najlepszych
- Region Veneto (IT),
praktyk, współpracę sieciową i twinningową,
- Sogesca s.r.l (IT),
- NTERLEUVEN Intergemeentelijke współpracę typu „instruktor – praktykant” oraz
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Vereniging (BE),
- ICLEI -

Stowarzyszenie Samorządów
Lokalnych na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju,
Europejski Sekretariat (DE)
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bezpośrednie
działań.

wsparcie

w realizacji konkretnych

