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WSTĘP 
 
Zbyt wolna redukcja zużycia energii i małe zainteresowanie dofinansowaniem z funduszy 
strukturalnych. Co w tej sytuacji robić? 
 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała w 2005 r., że zużycie energii w 
Republice Czech nadal pozostaje bez uzasadnienia bardzo duże i maleje wolniej niż w krajach 
sąsiadujących.  

W odpowiedzi na ten stan rzeczy rząd czeski przygotował “Narodowy program ekonomicznego 
zarządzania energią oraz wykorzystania odnawialnych i wtórnych źródeł energii”, który przewiduje 
wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 2,6% rocznie. 

Jednocześnie zauważyć można relatywnie małe zainteresowanie dofinansowaniem projektów 
energetycznych z funduszy strukturalnych – jak wykazują statystyki programów z zakresu 
oszczędzania energii i wykorzystania źródeł odnawialnych będących częścią Programu Operacyjnego 
Przemysł i Przedsiębiorczość finansowanego z funduszy strukturalnych – złożone zostały zaledwie  
33 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało tylko 5 projektów. 

W związku ze znacznie mniejszą niż w innych podprogramach Programu Operacyjnego Przemysł 
i Przedsiębiorczość liczbą wniosków, wstępna metodologia uznawania kosztów za kwalifikowalne 
została znacznie zmieniona i uproszczona. 

W wyniku tych zmian w okresie od końca 2005 roku do kwietnia 2006 r. złożono 65 nowych 
wniosków. Miejmy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach coraz większa liczba wnioskodawców 
będzie mogła wykorzystywać dostępne źródła finansowania z Unii Europejskiej. 

Taki jest jeden z celów działalności Agencji Energetycznej Regionu Południowych Czech 
realizowany zwłaszcza poprzez uczestniczenie i zaangażowanie w realizację projektów europejskich 
takich jak RUSE. 

 
Jiří Neuwirth 
Dyrektor Agencji Energetycznej Regionu Południowych Czech  
Republika Czech 
 
 



TEMAT NUMERU: RAZEM JESTEŚMY SILNI! 
 
Współpraca w realizacji projektów z zakresu zrównoważonej energii 
 
Entuzjazm i finansowy wkład partnerów umożliwiły zrealizowanie wielu interesujących projektów 
dotyczących zrównoważonego wykorzystania energii. W niektórych przypadkach projekty nie są 
finansowane z funduszy strukturalnych, mimo że są kwalifikowalne. Często także partnerzy nie zdają 
sobie sprawy z faktu, że mogą mieć wpływ na formułowanie Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia, w których zostają wyznaczone priorytety rozdzielania środków unijnych w następnym 
okresie programowania 2007-2013, dzięki czemu te same projekty mogą się kwalifikować do 
dofinansowania w przyszłości. 
Zobaczmy, że projekty dotyczące zrównoważonego wykorzystania energii mogą być realizowane, jeśli 
partnerzy połączą swoje siły i będą współpracować. 
 
SŁOWACJA 
 
Ponad 200 miłośników jazdy na rowerze spotkało się na otwarciu odnowionej ścieżki 
rowerowej zwanej “Rodzinną trasą”. Ma ona 21 km długości i wiedzie wzdłuż rzeki Hron, łącząc 
miasta Banska Bystrica i Zvolen. Dzięki temu, że jest płaska i bezpieczna, nadaje się zwłaszcza dla 
rodzin z dziećmi. Zachęca do aktywności fizycznej i korzystania z ekologicznego środka transportu, co 
wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie 
poprawę jakości warunków bytowych. 
 
“Rozważaliśmy możliwość sfinansowania projektu z funduszy strukturalnych, ale na Słowacji projekty 
z zakresu zielonego transportu nie mieszczą się w priorytetach i tego typu projekt nie mógłby otrzymać 
dofinansowania. Inne organizacje także są zainteresowane zielonym transportem, ale jednak  
w różnych aspektach. Nasze działania nie są zsynchronizowane i dlatego też nie zjednoczyliśmy się, 
aby wystosować wspólnie komentarz dotyczący przygotowań do nowego okresu programowania 
2007-2013. W konsekwencji nie uzyskaliśmy dofinansowania. Obecnie właściwie wszyscy oczekują, 
co dalej się wydarzy. Jedyną szansą na przyszłość wydaje się dziś współpraca z miastem Zvolen, 
które posiada jasną strategię rozwoju regionalnego i wspiera projekty z zakresu zrównoważonej 
energii.” 
 
Jan Luptak 
Dyrektor Klubu Rowerowego Polana 
 
Partnerzy:  

• Cycloclub Polana (odnowienie ścieżki)  
• Fundacja Ekopolis (sponsor finansowy) 
• Toyota (sponsor finansowy) 
• Gminy: Zvolen, Hronsek i Vlkanova (organizacja ceremonii otwarcia) 
• Centrum Komunikacyjne Detva (materiały promocyjne) 
• Czasopismo INFO (rozpowszechnienie informacji) 
• Szkoła Podstawowa A. Sladkovica, Sliac (badania statystyczne dotyczące używania rowerów przez dzieci) 

Data złożenia: kwiecień 2006 r. 

Fot: http://www.cyklo.sk/klub/klub.php?kodmenu=3&leftmenu=36  

 

http://www.cyklo.sk/klub/klub.php?kodmenu=3&leftmenu=36


REPUBLIKA CZECH 
 

Zintegrowany system pomp ciepła ogrzewających wodę i powietrze dla 
krytego basenu komunalnego w gminie Litomerice (CZ) 
Całe ciepło odpadowe zostanie zagospodarowane – przy równoczesnym 
osiągnięciu znacznych oszczędności -  do ogrzewania wody w basenie (70%),  
w prysznicach (70%) oraz do ogrzewania powietrza wentylacyjnego. 
Zastosowana została metoda finansowania przez trzecią stronę (kontrakty  
o efekt energetyczny). Gmina płaci za dostarczane ciepło o 10% mniej, niż za 
pochodzące z poprzednio wykorzystywanego źródła (centralne ogrzewanie), 

dzięki czemu rocznie oszczędza 140 000 CZK nie ponosząc żadnych kosztów inwestycyjnych.  

Partnerzy:  
• Gmina Litomerice 
• Hennlich Industrietechik, Sp. z.o.o. 
 

Data złożenia:  2003 r. 
 
 
LITWA 

 
Pierwszą elektrownię wiatrową zbudowano w regionie Vydmantai 
Kretinga (LT) w wyniku działalności gospodarczej litewskiego kościoła 
katolickiego. 
 
Pierwszą nowoczesną elektrownię wiatrową zbudowano na wybrzeżu  
w miejscowości Vydmantai.  Projekt ten jest pierwszym skutkiem działalności 
gospodarczej prowadzonej przez litewski kościół katolicki. W celu jego 
zrealizowania utworzona została litewsko-niemiecka spółka kapitałowa JSC 
“Dalis GERO”. Biskupstwa w Magdeburgu i Kaisiadorys założyły tę spółkę, 

aby zaprojektowała, zbudowała i nadzorowała działanie elektrowni wiatrowej. Realizacja inwestycji  
o wartości 1 mln EUR została sfinansowana z kredytu niemieckiego banku “Vereins-und-Westbank”, 
który zostanie spłacony w okresie 10 lat dzięki sprzedaży elektryczności spółce “Vakaru skirstomieji 
tinklai” zajmującej się przesyłem energii. Rząd litewski ustalił subsydiowane taryfy na zakup 
elektryczności uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Elektryczność produkowana przez elektrownię 
wiatrową jest kupowana wg taryfy 22 Ltct/kWh, a roczny dochód z produkcji energii wyniesie  
ok. 100 000 EUR. Inwestycja ta zapewni roczną produkcję energii w wysokości 1,4 mln kWh/rok, 
zmniejszając emisję CO2 o około 500 ton rocznie. 
 
“Realizacja projektu budowy elektrowni była procesem bardzo skomplikowanym. Pomysł narodził się 
w biskupstwie w Magdeburgu, które miało już doświadczenie w realizacji projektów z zakresu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zleciło budowę dwóch elektrowni wiatrowych  
w Niemczech. Niemiecka spółka “Enercon” przeprowadziła konsultacje, wyprodukowała urządzenia 
elektrownii wiatrowej typu E-40 i zainstalowała je. Bliska współpraca pomiędzy biskupstwami  
w Magdeburgu i Kaisiadorys zaowocowała realizacją opłacalnego projektu umożliwiającego 
wykorzystanie energii odnawialnej i przynoszącego korzyści ludności miejscowej. Początkowo 
społeczność lokalna i gmina Vydmantai sprzeciwiały się realizacji projektu, a mieszkańcy obawiali się 
hałasu. Obawialiśmy się też innych negatywnych skutków pracy takiej pierwszej elektrowni wiatrowej 
na Litwie. Jednakże po konsultacjach z niemieckimi ekspertami oraz przeznaczeniu specjalnych 
środków finansowych na renowację systemu oświetlenia w gminie Vydmantai mieszkańcy zgodzili się 
na realizację projektu i dzisiaj elektrownia wiatrowa stanowi główną atrakcję widokową na terenie 
gminy. Firma „Dalis Gero” postanowiła kontynuować swoją działalność i wzięła udział w przetargu na 
budowę kolejnych dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW w regionie Kretinga. 
Projekt budowy elektrowni wiatrowej w Vydmantai nie otrzymał dofinansowania z funduszy 
strukturalnych, gdyż przygotowania do jego realizacji rozpoczęły się w 2001 r., gdy fundusze 
strukturalne nie były jeszcze na Litwie dostępne. 
Jednakże nowe projekty z zakresu energetyki wiatrowej, które są aktualnie przygotowywane, mogą 
otrzymać dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach Priorytetu 1.2 „Zapewnienie stabilności 
dostaw energii, ich dostępności i zwiększonej efektywności”. 
Ubiegamy się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych realizacji nowych projektów obejmujących 
konstrukcje elektrowni wiatrowych, ale decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła.” 
 



Aidmantas Bernatonis 
Dyrektor spółki  “Dalis Gero” i referent biskupstwa Kaisiadorys  
 
Partnerzy: konsorcjum stworzone przez biskupów Kaisiadorys (Litwa) i Magdeburga (Niemcy)  

Data złożenia: kwiecień 2004 r. 
 

 
Sieci na poziomie lokalnym 
 
REPUBLIKA CZECH 
 

 Region Vysocina we współpracy z lokalnymi partnerami zrealizował 
projekt “Lokalne partnerstwo dla regionu Vysocina”, którego celem 
było zidentyfikowanie priorytetów rozwoju regionalnego w latach 
2007- 2013. 
 
Gminy w tym regionie organizowały spotkania lokalne gromadzące 
mieszkańców, przedstawicieli sektorów publicznego i prywatnego, 
organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych itp. celem 

przedyskutowania priorytetów, określenia własnych potrzeb oraz zaproponowania projektów, które 
mogłyby być współfinansowane z funduszy europejskich w następnym okresie programowania na lata 
2007-2013. Rezultaty tych spotkań lokalnych zostały zaprezentowane na forum regionalnym i wniosły 
swój udział do przygotowań Zintegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego (ZRPO).  
 
“Stworzenie partnerstwa na poziomie lokalnym umożliwiło zidentyfikowanie potrzeb regionu  
w zakresie środków finansowych z funduszy strukturalnych oraz zwiększenie możliwości ich 
wykorzystania. Otrzymaliśmy 46 wniosków związanych z tematyką energetyczną. Około połowa z nich 
dotyczyła wykorzystania odnawialnych źródeł energii (głównie biomasy). Inne projekty skupiały się na 
edukacji, podnoszeniu świadomości i demonstrowaniu urządzeń wykorzystujących energię 
odnawialną. W przyszłości planujemy kontynuować tę współpracę z partnerami lokalnymi. Będziemy 
kształcić w zakresie zarządzania projektem i wykorzystania funduszy europejskich, będziemy 
informować o konkursach i odpowiednich ustawach, a także wspierać w wykorzystywaniu metodologii 
planowania rozwoju gmin”. 
 
Ms. Dita Tesarova 
Regionalne Biuro Vysocina  

Partnerzy:  
• Gminy regionu Vysocina  

• Regionalne Biuro Vysocina 

• Izba Gospodarcza Vysocina 

• Izba Rolnictwa Vysocina 

• Krajowa Sieć Zdrowe Miasta  – metodologia tworzenia forów lokalnych 

Źródło finansowania:: EFS, Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny (ZRPO), działanie 3.3 służące wzmocnieniu 
kompetencji administracyjnych i chłonności regionu poprzez partnerstwo lokalne. 
 
Czas trwania projektu: czerwiec-grudzień 2005 
 
 
POLSKA 
 

Projekt “Energia odnawialna – transfer wiedzy i technologii dla 
regionalnych strategii innowacyjnych” jest obecnie realizowany 
przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”. 

Grupę odbiorców stanowią władze lokalne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz absolwenci  uczelni województwa małopolskiego. 



Działania realizowane w projekcie: 
1. Utworzenie bazy danych z zakresu odnawialnych źródeł energii obejmującej: opisy 

zakończonych inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii zrealizowanych zarówno przez 
władze lokalne, jak i firmy prywatne; zakończone projekty badawcze i rozwojowe; adresy firm 
produkujących niezbędny do realizacji takich inwestycji sprzęt; jednostek naukowo-badawczych 
oraz stowarzyszeń zainteresowanych tą tematyką itd. 

2. Przeprowadzenie 22 seminariów w każdym z powiatów Małopolski, w celu rozwinięcia systemu 
komunikacji i transferu wiedzy oraz kształcenia w zakresie lokalnego rozwoju energii 
odnawialnych. 

3. Wydanie poradnika na temat wykorzystania energii odnawialnych dla sektora prywatnego  
(1 000 sztuk). 

4. Przeprowadzenie 10 półrocznych staży w firmach prywatnych dla absolwentów uczelni 
Małopolski, zaangażowanych w badania naukowe w dziedzinie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. 

“Wszyscy partnerzy zaangażowani w realizację tego projektu współpracowali w przygotowywaniu 
seminariów, poradnika i bazy danych, prowadzili wykłady, pomagali w organizowaniu  
i przeprowadzeniu staży w firmach prywatnych. Nasz projekt jest jednym z pierwszych w Polsce 
przykładów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, które są jego głównym beneficjentem, 
organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i naukowym .” 

Maria Stankiewicz, Koordynator projektu, Dyrektor Biura PNEC  
Partnerzy:  

• Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Kraków – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  

• Polskie Stowarzyszenie Pracodawców Sektora Energii Odnawialnej i Ochrony Środowiska 
 
Źródło finansowania:: Europejski Fundusz Społeczny, w ramach ZPORR, działanie 2.6. 
 
Czas trwania projektu: marzec 2005 – grudzień 2006 
 
 
Sieci na poziomie krajowym 
 
BUŁGARIA 
 
Bułgarska Sieć Gminnej Efektywności Energetycznej – EcoEnergy – powstała jako efekt oddolnej 
inicjatywy 23 gmin. Została utworzona jako nieformalne, dobrowolne, nie działające dla zysku 
stowarzyszenie gmin bułgarskich. 
Z początkiem 2004 r. w Bułgarii przyjęte zostało prawo dotyczące efektywności energetycznej. 
Zgodnie z tym prawem obowiązkowe stało się lokalne planowanie energetyczne oraz świadectwa 
energetyczne dla budynków komunalnych. Gminy potrzebowały zatem wsparcia, aby mogły sprostać 
tym nowym wymaganiom. 
 
EcoEnergy pomaga gminom: 

 formułować ich politykę efektywności energetycznej, 
 tworzyć możliwości – w zakresie instytucjonalnym i osobowym – zarządzania projektami  

i programami służącymi efektywnemu wykorzystaniu energii, 
 wspierając wymianę doświadczeń pomiędzy członkami sieci, 
 przezwyciężać przeszkody w efektywnym wykorzystaniu energii, 
 opracowywać zintegrowane wnioski w ramach działań instytucjonalnych I legislacyjnych, 
 wprowadzać nowe instrumenty finansowe, 
 gromadzić i rozpowszechniać informacje. 

 
Niektórzy czlonkowie EcoEnergy uczestniczą także w europejskiej Kampanii Display™ promującej 
efektywne wykorzystanie energii w budynkach komunalnych i podnoszącej świadomość społeczną  
w tej dziedzinie dzięki eksponowaniu etykiet energetycznych na budynkach.  
 
Więcej informacji: http://www.ecoenergy-bg.net
 

http://www.ecoenergy-bg.net/


Sieci na poziomie europejskim 
BISE – Better Integration for Sustainable Energy (Lepsza integracja dla zrównoważonej energii) – 
to ogólnoeuropejski proces, którego celem jest zachęcanie do tworzenia nowych  
i wzmacniania istniejących sieci miast promujących efektywność energetyczną w Nowych 
Krajach Członkowskich, Krajach Kandydujących, na Zachodnich Bałkanach i Ukrainie. 

Dla projektów z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii realizowanych na poziomie gmin 
często brakuje źródeł finansowania. Dlatego właśnie silne partnerstwo z sektorem prywatnym jest tak 
potrzebne, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, po to by pomysły i projekty mogły 
nabrać realnych kształtów. 

W tym celu tworzona jest Rada ds. Efektywności Energetycznej w Gminach Europejskich “BISE-ness”, 
skupiająca firmy prywatne specjalizujące się w efektywnym wykorzystywaniu energii, także energii ze 
źródeł odnawialnych, zwłaszcza w gminach. 

Więcej informacji: www.bise-europe.org

 

3 PYTANIA DO: 
 
Jacek Woźniak, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej i 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego 
(PL) 
 
1. Co to jest projekt GROW i jakie są jego główne cele? 
 
Projekt GROW jest realizowany w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg 
IIIC – współpraca transregionalna. Pięć regionów Europejskich zmierza do 
osiągnięcia harmonijnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego poprzez 
partnerstwo i współpracę. Dokładniej celem projektu jest wspieranie 
współpracy strategicznej na obszarach: środowiska (Green Growth – 

Zrównoważony wzrost), współpracy gospodarczej, innowacji i przedsiębiorczości (Business Growth – 
Wzrost gospodarczy) oraz zatrudnienia i aktywizacji grup społecznych (Inclusive Growth – 
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej). 
 
2. Czy program ten wspiera zrównoważone wykorzystanie energii? 
 
Celem obszaru tematycznego Zrównoważony Wzrost (Green Growth) jest podnoszenie świadomości 
w kwestiach dotyczących środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez 
zapewnienie wymiany najlepszych praktyk pomiędzy regionami partnerskimi i wspieranie wdrażania 
nowych i innowacyjnych schematów działań. Trzy podtematy Green Growth odnoszą się do zagadnień 
zrównoważonego wykorzystania energii, np. zrównoważone budownictwo, zarządzanie zasobami  
i System Zarządzania Środowiskiem. 
 
3. W jaki sposób województwo małopolskie korzysta ze współpracy i partnerstwa?  
 
Projekt ma wpływ na zwiększenie lokalnego potencjału w zakresie wymiany informacji, danych  
i innych zasadniczych dziedzin/zagadnień. Niesie z sobą podstawową ideę współpracy sieciowej. 
Jego rezultatem będzie udoskonalenie regionalnej polityki przestrzennej i środowiskowej w trzech 
regionach zaangażowanych w realizację projektu. 
Stając wobec aktualnych problemów jesteśmy lepiej przygotowani do zintegrowanego wdrażania  
w naszych regionach programów Strategii Lizbońskiej i Strategii z Gothenburga. 
 
Przygotowano: 21.6.2006 
Uwagi partnerów: 28.6.2006 
 

http://www.bise-europe.org/
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