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SPIS TREŚCI:  

 W projekt MODEL są obecnie zaangażowane 42 miasta pilotażowe zamieszkane 
przez ponad 2 miliony obywateli!  

 Pierwsze kroki w kierunku zrównoważonego zarządzania energią  

 Kim są MODELowi specjaliści ds energii?  

 Krajowi koordynatorzy projektu MODEL nadal aktywnie wspierają miasta 

pilotażowe MODELu  

 Narzędzia komunikacji wspierające organizację Dnia Energii są już dostępne!  

 

W projekt MODEL są obecnie zaangażowane 42 miasta pilotażowe 
zamieszkane przez ponad 2 miliony obywateli! 

 

Wielu z Was zapoznało się z projektem w pierwszym biuletynie. 
Mimo to proponujemy krótkie przypomnienie: MODEL jest to 

europejski projekt, który koncentruje się na zrównoważonym 
wykorzystywaniu energii w miastach i gminach. Obecnie w 
projekcie biorą udział 42 miasta pilotażowe posiadające razem 
ponad 2 miliony mieszkańców. Staną się one dla swych 
obywateli oraz innych miast i gmin modelami w dziedzinie 
racjonalnego wykorzystywania energii.  

 

 

Pierwsze kroki w kierunku zrównoważonego zarządzania energią  

Jednym z pierwszych zadań, które powinny zostać podjęte przez wszystkie miasta 

pilotażowe MODELu jest powołanie miejskich specjalistów ds energii oraz 
zorganizowanie jednostki ds energii w ramach administracji miejskiej. W chwili 
obecnej, wszystkie miasta pilotażowe zaczęły organizować się w celu zapewnienia 
pomyślnej realizacji tego zadania.  

 

 

 

 



Kim są MODELowi specjaliści ds. energii? 
 

 

Miejscy specjaliści ds. energii odgrywają kluczową rolę 
w realizacji unijnych celów, jakimi są: redukcja zużycia 
energii o 20%, redukcja emisji CO2 o 20% oraz wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 20%.  

Specjalistą ds. energii niekoniecznie musi być osoba o 

wykształceniu technicznym, ale raczej osoba 
posiadająca wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, 
takich jak zarządzanie, energia i ochrona środowiska, 
finanse i komunikacja. Bardzo ważne są także zdolności 

organizacyjne oraz umiejętność nawiązywania 
kontaktów, które pozwolą na organizowanie partnerstw, pracę z lokalnymi podmiotami oraz 
zapewnienie komunikacji pomiędzy różnymi miejskimi wydziałami. Oczywiście nie oznacza to, że 
ustanowienie takiego stanowiska jest łatwym zadaniem. 

Specjaliści ds energii mogą w swej pracy napotkać pewne bariery:  

 kwestie związane z energią znajdują się zwykle poza codzienną działalnością administracji 
miejskiej;  

 kierownictwo najwyższego szczebla jest często nieuświadomione w kwestiach związanych z 

energią;  

 brak umiejętności posługiwania się przez specjalistów ds energii językiem nietechnicznym 

w kontaktach z ludźmi, którzy podejmują decyzje inwestycyjne;  

 brak zasobów ekonomicznych i finansowych;  

 brak jasnych i korzystnych zasad wynagradzania specjalistów ds energii. 

Tym niemniej, praca specjalisty ds energii jest różnorodna, wymaga kontaktów z ludźmi i 

technologią, kreatywności oraz planowania. Specjaliści ds energii mogą: 

 Działać w ramach miejskiej administracji (rekomendowane dla miast i gmin o średnich i 

dużych rozmiarach).  

 Działać jako zewnętrzni konsultanci / firma konsultacyjna (rekomendowane dla miast i 

gmin o małych rozmiarach). 

 Obsługiwać więcej niż jedno miasto/gminę w regionie. 

Miasta pilotażowe MODELu już znalazły odpowiednie osoby: zaangażowanych 
specjalistów ds energii, którzy zapewnią energii należną jej rolę w mieście/gminie. 

 

Krajowi koordynatorzy projektu MODEL nadal aktywnie wspierają 
miasta pilotażowe MODELu. 

Modelowe miasta pilotażowe uzyskują ogromne wsparcie ze strony krajowych koordynatorów 
projektu MODEL, którzy:  

Przedstawiają im najlepsze europejskie praktyki w dziedzinie zrównoważonego 
zarządzania energią  

Krajowi koordynatorzy i zaproszone miasta pilotażowe regularnie wymieniają się swymi 

doświadczeniami z zakresu procesu planowania energetycznego w miastach i gminach. Ma to 
miejsce w trakcie warsztatów organizowanych w ramach projektu MODEL. Będzie ich pięć. Drugi 
warsztat odbył się w dniach 19-21 czerwca w Rydze (Łotwa). 



Organizują szkolenia dla specjalistów ds energii 

 Polski krajowy koordynator zorganizował pierwsze “szkolenie dla 
specjalistów ds energii” w dniach 15-16 maja 2008 roku w 

Tomaszowicach koło Krakowa.  W szkoleniu brało udział 73 uczestników 
– byli to przedstawiciele miast pilotżowych MODELu oraz innych władz 
lokalnych z Polski, a także przedstawiciele przedsiębiorstw i organizaji 
pozarządowych.  

 

Promują zrównoważone zarządzanie energią w miastach pilotażowych MODELu  

Promocyjne afisze zostały zaprojektowane w celu promowania idei MODELu oraz 

podejmowanych w jego ramach działań we wszystkich krajach biorących udział w 
projekcie MODEL. Krajowy koordynator z Litwy (zobacz zdjęcie) jest gotowy 

wywiesić swój plakat przy różnych okazjach. 
 
 
 
 

 
 
 
Wspierają miasta pilotażowe podczas praktycznej organizacji Miejskich Dni Inteligentnej 
Energii (MDIE) 
 

 
Pierwsze MDIE MODELu zostały zorganizowane 3-go maja w mieście Valka na 
Łotwie. Główny organizator – Rada Młodzieży Miasta Valka – wspierany był przez 
innych partnerów, takich jak: Centrum Efektywności Energetycznej Latvenergo 
(stoiska informacyjne dotyczące środków efektywności energetycznej), bank SEB 

(stoiska informacyjne dotyczące możliwości finansowania), prasa lokalna, 
zespoły muzyczne z Łotwy i Estonii oraz wielu innych. 

 

 

Narzędzia komunikacji wspierające organizację Dnia Energii są już 
dostępne! 

Zaplanowałeś Miejski Dzień Inteligentnej Energii, ale nie chcesz wydawać pieniędzy ani przeznaczać 
czasu na opracowywanie narzędzi komunikacji? Mamy dla Ciebie dobre wiadomości: nie musisz!  

Europejski koordynator projektu MODEL opracował zestaw kilku atrakcyjnych gadżetów dla 
wszystkich MODELowych miast. Możesz je pobrać, wyprodukować i wykorzystać jako wsparcie 
promocyjne dla twych imprez!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


