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Projekt MODEL: zaangażowane są już 42 miasta 
pilotażowe i 2 miliony obywateli! 

 
 

 
 
 
 
 

 
Trzecie wydanie biuletynu MODELu  jest całkowicie poświęcone MODELowemu 

konkursowi z nagrodami oraz ceremonii rozdania nagród MODELu. Zapraszamy do 
zapoznania się z ich „historią”. 
 

Wielu spośród was zapoznało się z projektem MODEL w poprzednich biuletynach. Do 
projektu dołączyły już 42 miasta pilotażowe posiadające razem ponad 2 miliony 
mieszkańców i stają się one modelami w dziedzinie racjonalnego wykorzystania 

energii dla swych obywateli oraz dla innych miast i gmin. Małe przypomnienie: 
MODEL jest europejskim projektem koncentrującym się na zrównoważonym 
wykorzystaniu energii w miastach i gminach z Nowych Państw Członkowskich oraz 

Chorwacji. Jest on wspierany przez program Inteligentna Energia-Europa oraz przez 
ADEME, francuską Agencję ds. Zarządzania Energią.  

 

 
30 kandydatów do nagrody: doskonały początek! 
 
Miasta pilotażowe MODELu pracowały ciężko w 2008 roku by założyć jednostki ds. 

zarządzania energią w ramach swej administracji oraz by porozumieć się w kwestiach 



związanych z racjonalnym wykorzystaniem energii z obywatelami oraz lokalnymi 

interesariuszami.  
 
Pierwsza edycja MODELowego konkursu z nagrodami, otwartego dla wszystkich 

miast i gmin spośród Nowych Państw Członkowskich oraz Chorwacji, w tym 
oczywiście dla 42 miast pilotażowych MODELu, miała miejsce podczas ostatnich 
miesięcy roku 2008. Ostatecznie 22 miasta pilotażowe nadesłały  30 zgłoszeń w 

dwóch kategoriach konkursowych: 
 

1. Najlepszy Specjalista ds. Energii / Jednostka ds. Zarządzania Energią (9 

zgłoszeń)  
2. Najlepsze Miejskie Dni Inteligentnej Energii (21 zgłoszeń) 

Pragniemy złożyć serdeczne gratulacje wszystkim 
zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu za ich 
znakomite osiągnięcia i już życzymy szczęścia 
wszystkim miastom pilotażowym MODELu 

przygotowującym się do konkursu w 2009 roku. 
Zakładamy, że jeszcze więcej miast weźmie w 
nim udział i konkurencja będzie silniejsza, co 

stanowić będzie ekscytujące i dające satysfakcję  
wyzwanie! 

 

 
Ominęła Cię prestiżowa ceremonia rozdania nagród? 

 
W rezultacie intensywnej dyskusji jury MODELu zdecydowało się nagrodzić: 

 
 

Dwa miasta w kategorii "Najlepsza Jednostka ds. Zarządzanie Energią": 

 1 miejsce: Miasto Koprivnice (CZ) 
 2 miejsce: Miasto Velenje (SI) 

Cztery miasta w kategorii "Najlepsze Miejskie Dni Inteligentnej Energii": 

 1 miejsce: Miasto Lom (BG) 

 2 miejsce: Miasto Brasov (RO) 
 3 miejsce: Miasto Baia Mare (RO) 
 4 miejsce: Miasto Valka (LV) 



Utworzono też specjalną kategorię konkursową “Najlepsze Miasto Pilotażowe 2008” 

po to, by nagrodzić miasto Gabrovo (BG). Miało to na celu podkreślenie znakomitych 
wyników, jakie osiągnęło ono do tej pory w obu wymienionych wcześniej kategoriach 
konkursowych, w których okazało się osiągnąć najwyższe noty. 

Michael Cooke, jako przewodniczący jury, wręczył nagrody wszystkim zwycięzcom. 

Pani Penkova, Burmistrz miasta Lom, odebrała nagrodę zarówno dla swojego miasta 
jak i w imieniu miasta Gabrovo, którego przedstawiciel nie mógł niestety wziąć 
udziału w ceremonii. 

 

Partnerzy projektu MODEL uczcili zwycięzców. Gérard Magnin, dyrektor naczelny 
Energie-Cités zaprosił wybranych przedstawicieli miast pilotażowych MODELu na 

scenę.  

 

Poznaj lepiej zwycięzców! 
 
Pozwól sobie przedstawić 7-iu zwycięzców MODELowego konkursu z nagrodami 
2008.  

Kategoria "Najlepszy Specjalista ds. Energii / Jednostka ds. Zarządzania 
Energią” 

 1. miejsce - Miasto Koprivnice (CZ) - Roman Beneš, Szef 
wydziału ds. budownictwa mieszkaniowego, oraz jego zespół 

 za znakomitą wewnętrzną współpracę pomiędzy wydziałami miejskimi oraz 

współpracę z zewnętrznymi partnerami, jasno postawione cele w planie 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz powiązanie go 
z globalną strategią gminy; 



 2. miejsce - Miasto Velenje (SI) - Boštjan 

Krajnc, Dyrektor organizacji KSSENA – Agencji Energetycznej dla miasta Velenje, 
oraz jego zespół 

 za udane wdrożenie pierwszych działań przewidzianych w planie działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, takich jak wprowadzenie 

dokumentacji energetycznej w budynkach publicznych oraz przeprowadzenie 
działań edukacyjnych, komunikacyjnych oraz podnoszących świadomość 
obywateli;  

Kategoria "Najlepsze Miejskie Dni Inteligentnej Energii" 

 1. miejsce - Miasto Lom (BG) 

 za wyczerpującą miejską Strategię Komunikacyjną, dywersyfikację grup 
docelowych, podjęcie szerokiej współpracy z licznymi podmiotami lokalnymi, 

oryginalność działań (np. biznesowe śniadania energetyczne z partnerami 
prywatnymi), a także znakomitą współpracę z mediami i obecność mediów 
podczas lokalnych imprez;   

 2. miejsce - Miasto Brasov (RO) 

 za bezpośrednie zaangażowanie wybranych przedstawicieli gminy  (burmistrz) 
w organizowane wydarzenia, szeroką współpracę z prywatnymi partnerami, 
wysoki udział obywateli w lokalnych imprezach, dokładny monitoring i ocenę 

przeprowadzonych działań;  

 3. miejsce - Miasto Baia Mare (RO) 

 za dużą ilość oraz różnorodność przeprowadzonych działań oraz pozyskanych 
partnerów, duże zróżnicowanie działań edukacyjnych angażujących lokalne 



szkoły i przedszkola, akcje promujące lokalny transport publiczny oraz 

zaangażowanie rady miejskiej;  

 4. nagroda - Miasto Valka (LV) 

 za podjęcie stałej współpracy z wieloma podmiotami lokalnymi (klub młodych, 

klub seniorów), oryginalną reklamę oraz wprowadzone narzędzia 
komunikacyjne.  

Kategoria "Najlepsze miasto pilotażowe MODELu" 

W uznaniu za całościową znakomitą pracę oraz osiągnięte 

rezultaty, jury zdecydowało się utworzyć specjalną 
kategorię konkursową "Najlepsze miasto pilotażowe 
MODELu" i nagrodzić w ten sposób Bułgarskie miasto 

Gabrovo reprezentowane przez Panią Rossitsę Stanchevą, 
Specjalistę ds. Zarządzania Energią miasta  Gabrovo – które 
osiągnęło najwyższą ilość punktów w obu wymienionych 

wcześniej kategoriach.  

Jak wyglądały Miejskie Dni Inteligentnej Energii w mieście Gabrovo? Przedstawiciel 
miasta zaprezentuje przeprowadzone w nim działania na rzecz inteligentnej energii 
podczas Corocznego Spotkania Energie-Cités, które odbędzie się w dniach 22 do 24 

kwietnia w Brukseli. 

 
Pierwsi zwycięzcy odwiedzą  Kirklees i Leicester (UK)! 

Zwycięzcy, którzy otrzymali pierwszą nagrodę w każdej spośród wymienionych 
kategorii otrzymali zaproszenie dla dwóch osób do Wielkiej Brytanii by: 

 odwiedzić Kirklees oraz wziąć udział w organizowanych tam 2 czerwca Dniach 

Otwartych Przedsiębiorstw  
 wziąć udział w wizycie studyjnej w mieście Leicester 3-go czerwca 2009 roku. 

Wszystkie nagrodzone miasta otrzymały certyfikat. 

Jeżeli pragniesz bardziej szczegółowych informacji na temat nagrodzonych miast 
pilotażowych, możesz skontaktować się z krajowymi koordynatorami projektu MODEL 

lub z Europejskim Koordynatorem Projektu – osoby kontaktowe: Jana Cicmanova lub 
Christophe Fréring 

http://www.energie-cites.eu/jana
http://www.energie-cites.eu/christophe


Jury konkursu: Kto podjął ostateczną decyzję? 

Na potrzeby konkursu utworzone zostało niezależne jury, złożone z ekspertów  
specjalizujących się w wielu dziedzinach, począwszy od zrównoważonego rozwoju 

energetycznego oraz polityki klimatycznej i lokalnego planowania miejskiego, aż po 
kampanie mające na celu podnoszenie świadomości obywateli oraz kwestie 
energetyczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej:  

 

 Michael Cooke, Radny miasta Leicester (UK) oraz Vice-prezes Energie-Cités, 
przewodniczył jury złożonemu z pięciu ekspertów specjalizujących się w 
różnych dziedzinach.  

 Ada Amon - dyrektor Energia Klub Hungary, niezależnej pozarządowej 

organizacji typu non-profit zajmującej się polityką zrównoważonego rozwoju 
energetycznego.  

 Kay Beagley – kierownik programowy Jednostki ds. Środowiska w Radzie 

Metropolitarnej Kirklees (UK), która odpowiedzialna jest za różnorodne 
projekty, zwłaszcza z dziedziny energii, ograniczania emisji CO2 i niedrogiego 

ogrzewania.   
 Roman Doubrava – urzędnik Komisji Europejskiej (DG TREN) zajmujący się 

lokalnymi politykami energetycznymi oraz unijnymi inicjatywami 

ukierunkowanymi na podmioty lokalne. 
 Thierry Méraud – regionalny koordynator na kraje Europy Środkowej i 

Wschodniej oraz kraje sąsiadujące z UE zatrudniony w ADEME, francuskiej 

Agencji na rzecz Środowiska i Zarządzania Energią. 
 Ilka Neumann - konsultantka PRACSIS, firmy specjalizującej się w public 

relations i strategiach komunikacyjnych na poziomie unijnym.   

Jury przeanalizowało i oceniło wszystkie nadesłane zgłoszenia, przy czym jego 

zadanie okazało się niezwykle trudne, jako że wszystkie zgłoszenia okazały się 
znakomite i ciężko było wybrać spośród nich najlepsze! Decyzja jednak musiała 
zostać podjęta, dzięki czemu zwycięzcy zostali nagrodzeni podczas ceremonii 

rozdania nagród MODELu 2009, która odbyła się w Brukseli.  

 

 

 

 


