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Jak gminy mogą zostać wzorcem

„MODELami” dla mieszkańców?

 projekt N° EIE-07-110

 wrzesień 2007 – kwiecień 2010

 10 partnerów z 8 krajów

 41 gmin pilotażowych

 budżet = 1.731.000 €

 współfinansowanie UE = 50%



29 stycznia 2008 podczas obchodów

Tygodnia Zrównoważonej Energii,

projekt MODEL został uznany przez

Komisję Europejską za

NAJBARDZIEJ OBIECUJĄCY PROJEKT



Nagroda Specjalna została wręczona na ręce partnerów

projektu MODEL przez Andrisa Piebalgsa, Komisarza UE ds.

Energii.



Projekt MODEL angażuje wszystkie nowe kraje członkowskie

oraz Chorwację:

 Koordynatorzy: Energie-Cités (www.energie-cites.eu)

EnEffect (www.eneffect.bg)

 Krajowi Partnerzy: Czechy = Porsenna (www.porsennaops.cz)

Litwa= Kaunas Reg. Energy Agency (www.krea.lt)

Łotwa= Social Economic Fund (www.sef.lv)

Polska= Polish Network Energie-Cités (www.pnec.org.pl)

Słowenia= Sinergija (www.ra-sinergija.si)

Bułgaria= EcoEnergy (www.ecoenergy-bg.net)

Rumunia= Orase Energie Romania

Chorwacja= Energy Institute Hrvoje Pozar (www.eihp.hr)

 Obserwatorzy: Estonia= Regional Energy Centres (www.energiainfo.ee)

Węgry= Hungarian Energy Cities Network (www.ehosz.hu)

Słowacja = Citenergo (www.unia-miest.eu)

Partnerzy projektu MODEL
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Jak pomóc gminom, aby 

każda z nich mogła stać się  

wzorcem/MODELem

dla mieszkańców, 

miejscowych organizacji 

oraz innych władz lokalnych

Projekt MODEL: główne wyzwanie



Projekt MODEL…

 jest stworzony dla samorządów lokalnych z Nowych 

Krajów Członkowskich

 jest szansą na:

~ wymianę doświadczeń

~ budowę lub poprawę lokalnej strategii

energetycznej

~ poprawę zarządzania energią 

na poziomie lokalnym

~ podejmowanie konkretnych działań

~ zostanie wzorem/MODELem

dla mieszkańców i innych podmiotów



Projekt MODEL przewiduje działania na 3 poziomach:

 europejskim: wymiana doświadczeń, wkład w europejską wartość 

dodaną, wspólne szkolenia i imprezy, koordynacja działań, itd. 

Energie-Cités, EnEffect oraz krajowi partnerzy MODELu

 krajowym: szkolenia, promocja, informacja, wsparcie, itd. 

Partnerzy MODELu oraz organizacje wspierające takie jak sieci “energy-cities” czy 

krajowe agencje energetyczne

 lokalnym: praktyczne wdrażanie działań  Miasta pilotażowe MODELu

Trzy poziomy działania



Polskie gminy MODELowe

Wybrane gminy pilotażowe

 Ełk 54 000 mieszkańców

 Dzierżoniów 37 000 mieszkańców

 Bielawa 33 000 mieszkańców

 Gorlice 30 000 mieszkańców

 Niepołomice 22 000 mieszkańców

 Nowa Dęba 11 000 mieszkańców

 Raciechowice 10 000 mieszkańców

 Poddębice 8 000 mieszkańców



Partnerzy Projektu MODEL:

 Opracowali wspólną metodologię umożliwiającą działanie na

podobnych zasadach oraz opracowanie wspólnych narzędzi

 Zorganizowali wymianę doświadczeń w celu jak najlepszego

wdrożenia idei projektu MODEL oraz działań w nim przewidzianych

 Opracowali narzędzia komunikacji mające pomóc miastom

pilotażowym w podnoszeniu świadomości oraz angażowaniu

społeczeństwa obywatelskiego

 Organizują międzynarodowe wydarzenia i promują projekt

MODEL na szeroką skalę

 Doradzają miastom pilotażowym oraz udzielają im wsparcia…

Silne wsparcie dla miast pilotażowych



Projekt MODEL pomaga:

 powołać i wyszkolić miejskich Specjalistów ds. Energii

 utworzyć Miejską Energetyczną Bazę Danych

 opracować strategiczny Miejski Program Energetyczny
(MPE) oraz Plany Działania i Programy Inwestycyjne

 zdobyć wiedzę na temat możliwości finansowania działań

 zorganizować kampanie informacyjne poświęcone energii

… oraz sprawi, że miasta pilotażowe staną się znane
w Europie jako MODELe dla mieszkańców i podmiotów
lokalnych w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania
energii.



Wymagane doświadczenie zawodowe

 doświadczenie w zarządzaniu projektami 

w zakresie energii, finansowania lub w sektorze 

doradczym 

 doświadczenie w nadzorowaniu prac 

projektowych i robót budowlanych

 doświadczenie w działalności dla miast i gmin

 doświadczenie w realizowaniu projektów 

związanych z ochroną środowiska będzie 

dodatkowym atutem

Specjalista 

ds. Zarządzania Energią



Specjalista 

ds. Zarządzania Energią

Zakres obowiązków
 Identyfikacja zapotrzebowania na zewnętrzną pomoc techniczną

 Organizacja i monitorowanie procesów przetargowych

 Organizacja i monitorowanie procesu wdrażania MPE

 Oszacowanie wkładu zewnętrznych konsultantów i ich wpływu na proces MEP

 Mobilizacja finansowania rozwoju i wdrażania MEP

 Mobilizacja wsparcia społecznego dla wdrażania MEP

 Zapewnianie udziału miasta w europejskich i 

międzynarodowych programach i projektach dotyczących 

efektywności użycia wody i energii oraz ochrony 

środowiska 

 Zapewnianie rozpowszechniania dobrych praktyk, 

rezultatów udanych MEP, projektów demonstracyjnych itp. 



Oszczędzaj pieniądze w Twoim mieście, 

podnieś jakość życia!

Tańsze i 

niezawodne 

oświetlenie 

publiczne

Energo-

oszczędne 

budownictwo

Lokalna 

produkcja 

energii 

(odnawialnej)

Efektywne

zużycie wody

Świadomi i 

odpowiedzialni 

mieszkańcy

Jest tak wiele możliwości…

Inteligentna 

komunikacja 

miejska



Twoje inwestycje w efektywne wykorzystanie 

energii i odnawialne źródła energii opłacą się

Efektywne oświetlenie publiczne

=
niższe rachunki za energię + wzrost 

bezpieczeństwa

Ścieżki rowerowe i deptaki

= 
zdrowe życie + więcej rozrywki i sportu + 

mniejsze zanieczyszczenie środowiska



Twoje inwestycje w efektywne wykorzystanie 

energii i odnawialne źródła energii opłacą się

Pompy ciepła

= 

mniejsze zanieczyszczenie środowiska

+ niższe rachunki za energię

Instalacje solarne

= 

czyste powietrze + większy komfort

+ niższe rachunki za energię…



Transport publiczny

= 

Czyste powietrze + komfort + mniej korków 

ulicznych + mniej wypadków samochodowych… 

Energooszczędne budynki mieszkalne

= 

większy komfort + niższe rachunki za 

energię…

Twoje inwestycje w efektywne wykorzystanie 

energii i odnawialne źródła energii opłacą się



Miejskie Dni Inteligentnej Energii

Miasta pilotażowe raz w roku zorganizowały Miejskie Dni

Inteligentnej Energii by promować zrównoważone

wykorzystanie energii wśród obywateli oraz podnosić ich

świadomość…



Dzierżoniów
6-7.09.2008 r. 



Nowa Dęba
13.09.2008 r. 



Bielawa
20.10.2008 r. 



Gorlice
12.12.2008 r. 



Ełk
12.03.2009 r. 



Gorlice
15.05.2009 r. 



Dzierżoniów/Bielawa

26-27.09.2009



Najlepsza Jednostka ds. Zarządzania Energią

Nagrody w MODELu

2008

Najlepsze Miejskie Dni Inteligentnej Energii



Nagrody w MODELu

Wśród 30 kandydatów z całej Europy znalazły się 

4 miasta z Polski



BIELAWA DZIERŻONIÓW

GORLICENOWA DĘBA



MODELowy konkurs

9 lutego 2009 roku w budynku Charlemagne, Komisji Europejskiej

w Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej

Energii, miało miejsce wręczenie nagród zwycięzcom pierwszej

edycji MODELowego Konkursu z Nagrodami



Nagrody w MODELu

2009
Które z 41 miast zostanie 

Najlepszym MODELowym Miastem?





W jaki sposób 

Porozumienie Burmistrzów 

Porozumienia Burmistrzów

może pomóc 

w wypełnieniu zobowiązań 

wynikających z

projekt MODEL



DO CZEGO ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA?

• Przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej:

ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku

• Przygotowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii [SEAP] 

Porozumienie Burmistrzów 

• Wdrożenia Planu Działań i okresowego raportowania postępów

• Zaangażowanie obywateli i innych interesariuszy

• Zachęcenie innych miast do przystąpienia do inicjatywy



KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 5

Stworzenie odpowiednich struktur 
administracyjnych

Inwentaryzacja emisji CO2 służąca za 
punkt odniesienia

Opracowanie SEAP we współpracy z 
interesariuszami

Monitorowanie i 
raportowanie

KROK 4 Wdrożenie SEAP

1 rok

3 rok


Zobowiązania miast-sygnatariuszy 
Porozumienia Burmistrzów

MODEL: metodologia

MEP, AP, IP



Jak odnieść sukces z projektem MODEL! 

 Zapraszamy do wykorzystania narzędzi metodologicznych oraz

komunikacyjnych opracowanych w ramach projektu MODEL:

~ Wspólna Metodologia ujęta w 10 instrukcjach

~ Przegląd schematów finansowania

~ Wzorcowe przykłady

~ Wskazówki dotyczące organizacji kampanii skierowanych

do społeczeństwa

… oraz poprawy lokalnego zarządzania energią w możliwie 

najbardziej efektywny sposób…, by zaoszczędzić tysiące

złotych, które będzie można wydać na inne potrzebne działania!

… zostania w ten sposób MODELowym miastem!



www.energymodel.eu
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