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Witamy

Witamy w biuletynie MODELu! Nie  chodzi  oczywiście  o to,  Ŝe  ten biuletyn jest modelowy –
wzorcowy i lepszy niŜ inne, ale o to, Ŝe właśnie tutaj będzie moŜna uzyskać aktualne informacje
o nowych działaniach 41 europejskich miast pilotaŜowych z 7 nowych krajów członkowskich i
Chorwacji,  które to miasta postanowiły zostać modelami dla swoich mieszkańców i aktywnie
uczestniczyć w osiągnięciu europejskich celów w zakresie energii i ochrony klimatu.

Drugi z tych celów będzie dyskutowany podczas 13 dorocznego spotkania Energie-Cités w Cork,
w dniach 9-11 kwietnia.

Biuletyn ten stanowi uzupełnienie strony internetowej MODELu: www.energymodel.eu.

Gorąco zachęcamy do przesyłania go znajomym, współpracownikom i partnerom, którzy mogą
zamówić prenumeratę na stronie internetowej projektu MODEL.

Ale przede wszystkim, Ŝyczymy miłego czytania!

Projekt nazwany MODEL?

Niektórzy moŜe jeszcze nie słyszeli o MODELu – niedawno rozpoczętym projekcie europejskim,
który dotyczy zrównowaŜonego wykorzystania energii w miastach. Dokładniej rzecz ujmując:
akronim  MODEL  pochodzi  od  angielskiej  wersji  tytułu  projektu:  “Management  of  Domains
Related to  Energy  in Local  Authorities”.  41 miast  pilotaŜowych dąŜy  do  tego,  aby  stać się
MODELami,  wzorami  dla  mieszkańców  oraz innych miast  i  gmin w  dziedzinie  racjonalnego
wykorzystania energii.

Chcąc zbliŜyć się do osiągnięcia tego celu miasta te postanowiły:

 wybrać miejskich specjalistów do spraw energii,

 zorganizować jednostkę administracyjną ds. energii,

 stworzyć lokalny plan energetyczny i system informacyjny,

 zdobyć środki finansowe na konkretne inwestycje,

 poprawić system komunikowania  się  z mieszkańcami  w zakresie  zagadnień związanych z
wykorzystaniem energii.

„Najbardziej obiecujący projekt”
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29 stycznia podczas oficjalnej ceremonii w Brukseli, w ramach Tygodnia ZrównowaŜonej Energii,
projekt  został  nagrodzony.  Partnerzy  z Rumunii,  Polski,  Łotwy  i  Litwy  oraz przewodniczący
Energie-Cités Eckart Würzner  otrzymali  elegancka statuetkę z rąk  komisarza UE ds.  energii
Andrisa  Piebalgsa.  MODEL  został  wybrany  spośród  243  inicjatyw  kandydujących  do  tytułu
„najbardziej obiecującego projektu”.  Ta nagroda specjalna stanowi takŜe obiecujący początek
zrównowaŜonego  wykorzystania  energii  i  zrównowaŜonego  zarządzania  nią  przez  władze
lokalne.

Poznaj krajowych koordynatorów projektu MODEL

MODEL  to  projekt  europejski,  ale  władze  lokalne  kaŜdego  z  miast  uczestniczących w  jego
realizacji  mogą  kontaktować  się  bezpośrednio  z  krajowym  koordynatorem,  który  słuŜy  im
pomocą w okresie trwania projektu: odpowiada na pytania, pomaga w opracowaniu Programów
Energetycznych i Planów działania oraz organizowaniu promocyjnych i informacyjnych imprez w
ramach projektu.

Jeśli  chcesz  dowiedzieć  się  więcej  o  organizacji,  która  pomoŜe  Twojemu  miastu  stać  się
modelem, kliknij na nazwę swojego kraju:

 Bułgaria - Pobierz plik

 Chorwacja - Pobierz plik

 Republika Czech - Pobierz plik

 Łotwa - Pobierz plik

 Litwa - Pobierz plik

 Polska - Pobierz plik

 Rumunia - Pobierz plik

 Słowenia - Pobierz plik

Estonia,  Węgry  i  Słowacja  uczestniczą w projekcie jako obserwatorzy.  Miasta  z tych państw
pragnące  uzyskać  więcej  informacji  mogą  kontaktować  się  z  koordynatorami  projektu:
Christopherem Freringiem lub Janą Cicmanovą.

Czy MODEL zmieni cokolwiek w moim mieście?

Tak, udział w realizacji projektu MODEL stanowi dla kaŜdego z miast pilotaŜowych szansę na
poprawę  jakości  Ŝycia  jego  mieszkańców.  Energia  jest  częścią  naszej  codzienności  i  jeŜeli
będziemy  mądrzej  nią  zarządzać,  moŜemy  oszczędzić  środki  finansowe  na  poŜyteczne
inwestycje w mieście. Biorąc udział w realizacji tego projektu moŜesz się dowiedzieć, jak i gdzie
zmniejszyć zuŜycie energii,  dzięki czemu wzrośnie zadowolenie ludzi z faktu, Ŝe mieszkają w
mieście rozwijającym się w sposób zrównowaŜony.
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MODEL będzie  wspierał  miejskich specjalistów w  szerokim  zakresie  zagadnień związanych z
energią,  takich  jak:  modernizacja  budynków,  renowacja  systemu  centralnego  ogrzewania,
wzmocnienie lokalnego wykorzystania energii w celu zaopatrywania w nią szkół,  przedszkoli,
budynków  administracyjnych i  mieszkalnych lub  wykorzystanie  zrównowaŜonych technologii
takich  jak  kogeneracja.  Doświadczenia  i  wiedza  zdobyte  przez  miasta  pilotaŜowe  będą
wartościowe dla wszystkich innych europejskich władz lokalnych.

Obserwując  postęp  działań  w  projekcie  będziesz  mógł  uzyskać  informacje,  jak  ponownie
przemyśleć  i  przeformułować  zarządzanie  energią  w  Twoim  mieście,  zwiększając  lokalną
konkurencyjność i pogłębiając świadomość mieszkańców w zakresie wykorzystania energii.

Opinie przedstawicieli niektórych miast pilotaŜowych i
koordynatorów na temat projektu

 „Udział w realizacji  projektu jest znakomitą  okazją,  aby się  doskonalić,  a
takŜe dzielić wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zrównowaŜonej energii z małymi miastami z
innych krajów” (Antanas Serafinas Zelkevičius, burmistrz Birštonas, Litwa).

 “Uczestniczenie  w  realizacji  projektu  MODEL  pomoŜe  miastu  Vsetín  we
wdraŜaniu z powodzeniem zarządzania energią w budynkach komunalnych, w tworzeniu planów
działania  przydatnych  w  realizacji  działań  słuŜących  lepszemu  wykorzystaniu  energii  oraz
konkretnych projektów zmierzających do redukcji emisji CO2” (Květoslava Othová, burmistrz
Vsetín, Czechy).

 “W Polsce brakuje specjalnych kursów czy studiów kształcących specjalistów
ds. energii. Projekt MODEL otwiera wielką szansę zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie
zarządzania energią w społecznościach lokalnych. Zatrudnienie specjalistów ds. energii umoŜliwi
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miastom zmniejszenie zuŜycia energii, co oznacza, Ŝe będą mogły oszczędzić pieniądze i stać się
wzorem dla swoich mieszkańców. Co więcej, poprzez działania realizowane w MODELu miasta
pilotaŜowe  będą  wdraŜać  dyrektywy  europejskie  i  polskie  prawo  –  zwłaszcza  Ustawę  o
efektywności energetycznej” (Maria Stankiewicz, dyrektor biura PNEC, koordynator MODELu w
Polsce).

 “Z MODELem znacznie łatwiejsze staje się aktywne włączenie społeczeństwa
w realizację lokalnychl projektów” (Mihai HoraŃiu Josan, burmistrz Aiud, Rumunia).

Wypowiedzi innych reprezentantów miast znaleźć moŜna na stronie projektu MODEL:
www.energymodel.eu.

Redaktor: Maria Stankiewicz
Aby zrezygnować z prenumeraty, kliknij tutaj.
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