
Projekt MODEL świętuje swoje drugie urodziny!  

Czwarte wydanie biuletynu MODELu poświęcone jest drugiej rocznicy 
rozpoczęcia realizacji projektu MODEL. Europejski koordynator projektu 
MODEL, a także krajowi koordynatorzy, burmistrzowie I specjaliści ds. 
energii są 2 lata starsi.  Co widzą, gdy spoglądają w przeszłość i jakim 
nowym wyzwaniom stawiają czoła? Czy światowy kryzys finansowy 
wywarł wpływ na miasta uczestniczące MODELu? Czy coś jeszcze 
utrudnia walkę z marnotrawieniem energii?   

Małe przypomnienie: MODEL jest europejskim projektem 
koncentrującym się na zrównoważonym wykorzystaniu energii w miastach i gminach z nowych państw 
członkowskich UE oraz Chorwacji. Jest on wspierany finansowo przez program Inteligentna Energia Europa 
oraz Francuską Agencję Zarządzania Energią ADEME.   

Otrzymujesz ten biuletyn ponieważ partnerzy projektu MODEL uznali, że możesz być zainteresowany 
tematem. Jeżeli jednak pragniesz z niego zrezygnować, zrób to klikając w tym miejscu.  

W ostatnim czasie wiele się zmieniło 
 

Jakiś czas temu tylko niektóre spośród miast i gmin z 
nowych państw członkowskich UE czuły się 
odpowiedzialne za zarządzanie energią na swoim 
terytorium. Energii nie brakowało, była ona tania, a 
zajmowanie się problematyką wytwarzania, dystrybucji 
i wykorzystania energii było domeną państwa.  
 

Krok po kroczku podejście lokalnych decydentów do energii zaczęło się zmieniać. Samorządy lokalne 
zaczęły poważniej traktować swoją rolę konsumentów, producentów i dostawców energii, a także podmiotów 
odpowiedzialnych za planowanie energetyczne, wdrażanie inwestycji z zakresu energii, świadczenie usług 
doradczych w tym zakresie oraz motywowanie innych do podejmowania odpowiednich działań. Krajowi 
koordynatorzy projektu MODEL przez ponad dwa lata zachęcali miasta pilotażowe MODELu, by  
wprowadzały te zmiany szybciej i w szerszym zakresie. Rezultaty?  
    

 42 miasta pilotażowe (zamiast przewidywanych 34!) z nowych państw członkowskich oraz 
Chorwacji zdecydowały się przyłączyć do projektu MODEL. Decyzja ta została podjęta na 
najwyższym szczeblu decyzyjnym – przez samych burmistrzów!  
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http://energymodel.eu/spip.php?rubrique15


 14 miast pilotażowych, kierując sie wspólną metodologią, określiło swoje długoterminowe cele oraz 
przyjęło miejskie plany energetyczne i plany działań (więcej informacji: 
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100) 
 

 39 miast pilotażowych utworzyło jednostki ds. zarządzania energią oraz powołało specjalistów ds. 
energii (więcej informacji: http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique110)  

 

 Przeszkolono ponad 100 specjalistów ds. energii  
 

 17 miast pilotażowych skorzystało z możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz z 
mechanizmów rynkowych przedstawionych w MODELowym Przewodniku po Źródłach 
Finansowania (więcej informacji: http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100)  
 

 33 miasta pilotażowe zorganizowały Miejskie Dni Inteligentnej Energii, w których uczestniczyło 
ponad 55 000 obywateli 

 

  
 

 30 miasta wzięły udział w pierwszej edycji konkursu zorganizowanego w ramach projektu MODEL  
(więcej informacji: http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique17)  

 
 

MODEL pomaga sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów w 
osiąganiu celów   
 

Europejskie władze lokalne oraz ich partnerzy zaangażowani w rozwijanie 
lokalnych polityk zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz realizację 
celów Porozumienia Burmistrzów mogą wykorzystać narzędzia, 
metodologię oraz przykłady dobrych praktyk opracowane w ramach projektu 
MODEL, a także skorzystać z doświadczeń zdobytych w trakcie jego 
realizacji. Wspólna Metodologia, z której miasta i gminy korzystają 
podczas opracowywania swoich miejskich planów energetycznych oraz 

planów działań, interaktywny przewodnik po źródłach finansowania, poradniki, narzędzia komunikacji 
ułatwiające organizację lokalnych dni energii oraz inne przygotowane przez partnerów projektu dokumenty 
mogą się okazać przydatne dla miast-sygnatariuszy Porozumienia, zwłaszcza tych z nowych państw 
członkowskich. Wszystkie spośród wymienionych dokumentów są dostępne w 8 językach – można je pobrać 
tutaj (więcej informacji: http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100).  
 
9 miast pilotażowych MODELu przystąpiło do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów (więcej informacji: 
www.eumayors.eu) a 3 koordynatorów projektu zostało oficjalnymi Strukturami Wspierającymi 
Porozumienia – są to: Energie-Cités (EU), EcoEnergy (BG), PNEC (PL). 
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Po drugiej stronie lustra – co słychać u krajowych koordynatorów ?  
 

Do najważniejszych wyzwań podejmowanych przez krajowych 
koordynatorów należą: zaangażowanie w projekt czołowych 
decydentów, poprawa wewnętrznej organizacji w miastach i gminach, 
umożliwienie miastom i gminom postawienia sobie celów 
energetycznych oraz przygotowania planów działań, wykorzystanie 
różnorodnych źródeł finansowych do realizacji projektów z zakresu 
zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także zaangażowanie 
podmiotów lokalnych i obywateli we wszystkie podejmowane 
działania.  

 
Pokonywanie tych wyzwań oraz nabyte nowe doświadczenia pozwoliły krajowym koordynatorom zbudować i 
umocnić relacje z władzami lokalnym, poprawić swój potencjał ludzki oraz wewnętrzną organizację, wywrzeć 
wpływ na krajowe prawodawstwo oraz lepiej zintegrować cele energetyczne UE na szczeblu lokalnym. 
Poniżej zostały przedstawione osiągnięcia poszczególnych koordynatorów! 
 
 Bułgaria – forsuje nowe prawo efektywności energetycznej 

 
Od dnia 14 listopada 2008 roku w Bułgarii obowiązuje nowe prawo (drugie prawo 
efektywności energetycznej). Zgodnie z nim powoływanie lokalnych specjalistów ds. 
energii oraz tworzenie jednostek ds. zarządzania energią stało się obowiązkiem 
wszystkich władz lokalnych. Specjaliści EcoEnergy uczestniczyli w  pracach eksperckiej 
grupy roboczej. Ponadto, przy wsparciu EcoEnergy, dwa miasta pilotażowe (Dobrich i 
Lom) przystąpiły do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów. Wiele lat praktyki, jeżeli 
chodzi o wspieranie władz lokalnych w dziedzinie zarządzania energią, budowania 
potencjału oraz opracowywania lokalnych planów energetycznych pozwoliły EcoEnergy 
zostać bułgarską  Strukturą Wspierającą Porozumienia Burmistrzów.  
 
 

Chorwacja – władze lokalne stają się nowym rynkiem 
 

Od 2007 roku, kiedy to Chorwacja zaczęła kwalifikować się do różnych programów 
unijnych, Instytut Energetyczny Hrvoje Pozar (EIHP) działa jako krajowa agencja 
energetyczna. Mimo tego nadal współpracuje on przede wszystkim z 
przedsiębiorstwami i zakładami przemysłowymi. MODEL jest pierwszym projektem 
realizowanym przez Instytut, który ukierunkowany jest na władze lokalne i tworzy z 
nich nowy rynek. Ponadto, uczestnicząc w projektach z dziedziny energii 
realizowanych na wszystkich szczeblach – lokalnym, regionalnym i krajowym, EIHP 
buduje mosty pomiędzy popytem lokalnym a krajowymi dostawami.    
 

 
 

 
 Republika Czeska – poprawia wewnętrzną organizację oraz motywuje miasta  

 

Porsenna przekonała lokalnych decydentów, że strategiczne planowanie energetyczne 
przynosi więcej korzyści niż krótkoterminowe wizje. By ostatecznie zachęcić miasta do 
działania, opracowany został atrakcyjny i praktyczny Podręcznik zarządzania 
energią.  By móc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na swoje usługi oraz 
przyciągnąć nowe miasta, Porsenna dokonała reorganizacji i zdecydowała o 
utworzeniu nowego wydziału, zajmującego się jedynie świadczeniem usług 
konsultacyjnych z dziedziny energii podmiotom lokalnym. Do jednego z krajowych 
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programów został złożony nowy projekt, którego cele są zbliżone do celów MODELu. 
 
Litwa – wspiera sygnatariuszy Porozumienia 

 
Kowieńska Regionalna Agencja Energetyczna (KREA) wspiera litewskie miasta na 
drodze do wypełnienia zobowiązań wynikających z przystąpienia do 
Porozumienia Burmistrzów,  dostarczając im najnowszych informacji na temat 
rozwoju inicjatywy, organizując spotkania na szczeblu krajowym oraz służąc pomocą 
praktyczną. Dzięki KREA 7 litewskich miast przystąpiło do Porozumienia już podczas 
pierwszej ceremonii podpisania Porozumienia Burmistrzów, która miała miejsce w 
lutym 2009 roku w Brukseli.  
 
 

 
 

Łotwa – nowi burmistrzowie pokonują pierwsze bariery   

 
Dobra struktura Miejskich Planów Energetycznych opracowywanych w ramach 
projektu MODEL przekonała nowe samorządy lokalne (w tym nowych burmistrzów – 
wybory miały miejsce w tym roku) o konieczności wdrożenia takich planów na swoim 
terenie oraz jak najszybszego pokonania takich barier jak brak wykwalifikowanych kadr 
oraz brak informacji na temat zużycia energii.   
 

 
 
 

Polska – umacnia współpracę z  dotychczasowymi członkami oraz powiększa się 

 

Pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités (PNEC) oraz 
członkowie sieci poznają się coraz lepiej. Dzięki projektowi MODEL, PNEC umocnił 
kontakt z decydentami i specjalistami ds. energii, co nie w każdym przypadku 
miało miejsce. Stowarzyszenie otrzymało więcej zaproszeń do europejskich i 
krajowych projektów niż przed rozpoczęciem realizacji MODELu oraz zatrudniło trzech 
nowych pracowników, by móc sprostać nowym wyzwaniom. Co więcej, 
Stowarzyszenie zostało pierwszą Strukturą Wspierającą Porozumienia Burmistrzów w 
Polsce!   

 
 
Rumunia – jeden specjalista ds. energii to za mało 

 
MODEL jest pierwszym “praktycznym działaniem” realizowanym przez Rumuńską Sieć Energy – Cities 
(OER), które pokazuje władzom lokalnym, w jaki sposób powinny opracować swoje plany energetyczne. Po 
raz pierwszy trzy miasta pilotażowe zaangażowały mieszkańców w Miejskie Dni Inteligentnej Energii (MDIE). 
Nie odbyłyby się one, gdyby nie projekt MODEL. Znaczące zmiany zaszły w administracjach miejskich – 
zdając sobie sprawę z obciążenia pracą specjalistów ds. energii, miasta zdecydowały się utworzyć całe 
wydziały ds. energii.    
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 Słowenia – teoretyczne plany działań zmieniają się w rzeczywistość 
 

“Teoretyczne” plany działań (wymagane słoweńskim prawem) stają się rzeczywistością 
a gminy uznają zrównoważony rozwój energetyczny za swój największy priorytet. 
Zdają sobie one sprawę z tego, że jest to dla ich mieszkańców wyjątkowa szansa 
ekonomiczna. Zaangażowanie obywateli w podejmowane działania oraz idea MDIE 
zostały uwzględnione w lokalnych strategiach gmin oraz realizowanych przez nie 
nowych unijnych projektach z dziedziny energii. Program Operacyjny Rozwój 
Regionalny (fundusze strukturalne) zakłada wdrażanie środków efektywności 
energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej na obszarach wiejskich.   
 

 
 

 
 

Po drugiej stronie lustra – co słychać u europejskiego koordynatora?   
 

Energie-Cités – lepiej poznaje nowe państwa członkowskie  

Energie-Cités umocnił swoje relacje z partnerami z nowych państw członkowskich oraz 
podniósł swoją wiedzę z zakresu zarządzania energią na szczeblu lokalnym,  komunikacji 
oraz współpracy sieciowej na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Dwaj członkowie 
Energie-Cités – miasta Leicester i Kirklees (UK) – zorganizowały podróż studyjną, 
podczas której gościły uczestników  z Bułgarii i Republiki Czeskiej. Dzięki produktom 
projektu MODEL, takim jak: wspólna metodologia, plany działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju energetycznego, miejskie dni inteligentnej energii i wiele 

innych miastom-sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów łatwiej będzie osiągnąć 
wynikające z niego cele (Biuro Porozumienia Burmistrzów jest prowadzone przez 
Energie-Cités oraz jego partnerów).  

 
 
 

Walka nie zawsze jest łatwa... 
 

Choć decydenci zdają sobie sprawę z tego, że utworzenie stanowiska specjalisty ds. energii jest potrzebne, 
czasem nie wspierają oni wystarczająco nowych pracowników w ich codziennej pracy lub nie umieszczają 
ich na odpowiednim szczeblu miejskiej hierarchii (np. nie są oni bezpośrednio powiązani z biurem 
burmistrza). W takim przypadku może się okazać, że w procesie planowania energetycznego głos 
specjalistów ds. energii jest osamotniony a proponowane przez nich środki nie znajdują odzwierciedlenia w 
decyzjach podejmowanych przez radę miasta/gminy.   
 
Innym problemem jest wszechobecny kryzys finansowy. Niektóre spośród gmin utrzymują, że nie będą w 
stanie osiągnąć założonych celów z powodu skromniejszego budżetu na rok 2010 oraz na lata kolejne. 
Istnieje nawet ryzyko, że realizacja wszystkich nowych oraz planowanych projektów zostanie zatrzymana.  
 

“Antykryzysowy”  Apel Partnerów Projektu MODEL do Wszystkich Władz Lokalnych 
 
Nie przerywajcie inwestycji z powodu kryzysu finansowego i trudnej sytuacji finansowej. Lokalna 
gospodarka potrzebuje nowych projektów i nowych inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz 
energii odnawialnej. Budowanie zielonej gospodarki pomoże przyspieszyć rozwój lokalny. Ponadto, dla 
większości banków i instytucji finansowych, władze lokalne są wiarygodnymi inwestorami  – wykorzystajcie 
to! 
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Nowe  Zasady Korzystania z Funduszy Strukturalnych Mają Pomóc Miastom Wyjść z Kryzysu 
Finansowego 

W odpowiedzi na obecny kryzys, Komisja Europejska przyjęła w lipcu 2009 roku nowe środki mające na celu 
uproszczenie zasad zarządzania Polityką Spójności. Władze lokalne pragnące poprawić zarządzanie energią 
mogą uzyskać dofinansowanie na:  
- tworzenie  “zielonych” stanowisk pracy oraz szkolenia (np. dla specjalistów ds. energii, inżynierów, 
architektów, budowniczych, osób świadczących usługi doradcze…) – można uzyskać dofinansowanie z  
unijnego Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 100%.  
- tworzenie instrumentów inżynierii finansowej (fundusze miejskie, programy motywacyjne, itp.) 
- renowacja lub budowa mieszkań  dla grup wykluczonych społecznie  
 
Więcej informacji: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1175&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en 
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