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klimatu jest możliwe pod warunkiem, że miasta i regiony podejmą działania w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej / klimatycznej. Wiele miast i regionów
w całej Europie podjęło to wyzwanie. Opracowują one
i wdrażają długoterminowe plany w zakresie energii i
klimatu, których celem jest neutralność węglowa / klimatyczna do roku 2050 lub wcześniej. Aby wzmocnić
i ukierunkować te wysiłki, konieczne jest posiadanie
jasnych wytycznych dotyczących tego, co oznacza
neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla
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że zostanie to osiągnięte w ich strefie wpływów.
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Władze Lokalne i
Regionalne
Przecierają Szlaki

CZYM JEST NEUTRALNOŚĆ WĘGLOWA I KLIMATYCZNA?
Neutralność węglowa oznacza zerową emisję netto
dwutlenku węgla (CO2), to znaczy, stan, w którym
istnieje równowaga między emisją CO2 a usuwaniem
węgla z atmosfery w określonym czasie. Istnieją dwa
różne sposoby osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, które działają wspólnie:
redukcja antropogenicznych emisji CO2 i aktywne
usuwanie emisji CO2.
Podobnie stanie się „neutralnym dla klimatu” oznacza osiągnięcie zerowego bilansu emisji netto, czyli
jak największego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zrekompensowania wszelkich pozostałych
emisji.
Całkowite wyeliminowanie emisji nie jest możliwe,
jednak im niższy ich poziom, tym łatwiej jest zapewnić, że powstające emisje są w pełni kompensowane,
na przykład przez naturalne pochłaniacze dwutlenku
węgla, takie jak gleba, lasy i oceany. Z drugiej strony, ponieważ węgiel zmagazynowany w naturalnych
pochłaniaczach może być uwalniany z powrotem do
atmosfery w wyniku pożarów lasów, zmian w użytkowaniu gruntów czy wyrębu, konieczne jest skupienie
się na redukcji emisji dwutlenku węgla, aby osiągnąć
neutralność klimatyczną.
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DLACZEGO WARTO ZMIERZAĆ
DO NEUTRALNOŚCI WĘGLOWEJ /
KLIMATYCZNEJ?
Wpływ zmian klimatu na środowisko, ekosystemy
i ludzi jest już widoczny. Na całym świecie coraz
częściej występują ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susza, fale upałów, ulewne deszcze,
pożary lasów, powodzie i osuwiska. Inne powiązane z tym skutki to topnienie lodu i podnoszenie się
poziomu mórz, zakwaszenie oceanów i utrata bioróżnorodności. Ludzie są również zagrożeni bezpośrednio, na przykład z powodu ekstremalnych
warunków pogodowych, które prowadzą do obrażeń i utraty życia, oraz pośrednio (np. z powodu
zmniejszonych plonów, szkód w uprawach i strat
w inwentarzu, szkód w infrastrukturze). Oczekuje
się, że skutki te będą się nasilać w przyszłości, z
katastrofalnymi konsekwencjami.
Z ostatniego specjalnego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) 1 wynika,
że globalny wzrost temperatury musi być utrzymywany poniżej 1,5°C w porównaniu z poziomem
sprzed epoki przemysłowej, w celu uniknięcia najgorszych skutków klimatycznych i zmniejszenia
prawdopodobieństwa wystąpienia przypadków
ekstremalnych warunków pogodowych. Aby to
osiągnąć, niezbędne jest osiągnięcie neutralności
pod względem emisji dwutlenku węgla do połowy XXI wieku, a tym samym dalsze ograniczanie
katastrofalnych skutków zmian klimatu. Dlatego
konieczne jest natychmiastowe i zdecydowane
działanie w sprawie zmian klimatu.

Intergovernmental Panel on Climate Change, Global warming of 1.5°C - An IPCC Special Report on the impacts of global
warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, 2019
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Arctic region

Mountain regions

Atlantic region

Mediterranean region

Continental region

Boreal region

Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of natural
resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source: 		
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Rysunek 1: Różne elementy Zielonego Ładu²
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•

Europejskie Prawo Klimatyczne wprowadzające
prawnie wiążący cel zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku.

•

Europejski Pakt Klimatyczny, aby skutecznie angażować obywateli i interesariuszy w działania na
rzecz klimatu.
Plan Celów Klimatycznych 2030 mający na celu
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co
najmniej 55% do 2030 roku.

•

Nową strategię UE w sprawie przystosowania się
do zmian klimatu, aby do 2050 r. Europa stała się
społeczeństwem odpornym na zmiany klimatu.
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Komunikat Komisji Europejskiej, Europejski Zielony Ład, Bruksela, COM(2019) 640 final
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Europejski Zielony Ład zawiera ambitny pakiet
środków, które koncentrują się między innymi na
redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz inwestowaniu w badania i innowacje. Pierwsze inicjatywy działań na rzecz klimatu w ramach Zielonego
Ładu obejmują:
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Pierwotnym celem UE w ramach Porozumienia Paryskiego było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu z
1990 r. Uznając jednak, że zmiana klimatu stanowi
egzystencjalne zagrożenie dla Europy, w 2019 r. UE
poparła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do
2050 r., zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego.
Aby umożliwić UE przejście w kierunku gospodarki
neutralnej dla klimatu, cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. jest obecnie rewidowany.

Aby móc zrealizować Europejski Zielony Ład, konieczne jest ponowne przyjrzenie się istniejącym rozwiązaniom i zaprojektowanie zestawu głęboko transformujących polityk, w szczególności dotyczących:
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Wraz z Porozumieniem Paryskim, które formalnie
weszło w życie 4 listopada 2016 r., tj. pierwszym w
historii prawnie wiążącym międzynarodowym traktatem dotyczącym zmian klimatu, przywódcy z całego
świata wspólnie uzgodnili, że zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla środowiska i ludzkości, a globalne
działania są konieczne, aby to zatrzymać. W rezultacie
wyznaczono cel ograniczenia globalnego ocieplenia
do wartości poniżej 2°C oraz dążenie do tego, aby
ograniczyć wzrost do 1,5°C.

Europejski Zielony Ład określa, jak do 2050 r. uczynić
z Europy pierwszy kontynent neutralny klimatycznie.
Jego celem jest przekształcenie UE w nowoczesną,
zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w
której do 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych, a wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od wykorzystania zasobów. Ma również na celu
ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, a jednocześnie zapewnia, aby przejście na neutralność klimatyczną było sprawiedliwe i integrujące, a żadna osoba
i żadne miejsce nie pozostało w tyle.

Wspieranie badań naukowych
i pobudzanie innowacji
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Dlaczego władze
Regionalne i Lokalne Powinny Dążyć
do Neutralności
Węglowej /
Klimatycznej?
Rola regionów i miast w kształtowaniu polityki UE jest
od lat powszechnie uznawana, ponieważ odgrywają
one kluczową rolę we wdrażaniu polityk UE, ale także
w zarządzaniu inwestycjami publicznymi. Ponadto
skuteczność polityk UE można poprawić, zachęcając
władze regionalne i lokalne do zaangażowania się w
proces tworzenia polityki UE.
Według Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), organizacji reprezentującej europejskie samorządy lokalne i regionalne, ponad 60% decyzji podejmowanych
na poziomie europejskim ma bezpośredni wpływ na
gminy, powiaty i regiony, podczas gdy 70% do 80%
inwestycji publicznych w Europie jest podejmowanych przez władze lokalne i regionalne. W związku z
tym oczywiste jest rosnące znaczenie europejskich
samorządów lokalnych i regionalnych zarówno w gospodarce, jak i w życiu obywateli.
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Neutralność
węglowo-klimatyczna
wydaje się niemożliwa,
dopóki nie zostanie
osiągnięta
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Ponadto, władze regionalne i lokalne są szczeblem
zarządzania najbliższym ludziom oraz najlepiej odpowiadającym ich potrzebom i żądaniom. W zasadzie
są one w znacznie lepszej sytuacji niż rządy krajowe,
pod względem radzenia sobie z problemami, które
wymagają lokalnej wiedzy i zrozumienia lokalnych
potrzeb i priorytetów, takich jak planowanie energetyczne i adaptacja do zmian klimatu. Są również w
lepszej pozycji, aby zapewnić obywatelom efektywne
uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji wpływających na ich codzienne życie oraz w mobilizowaniu społeczeństwa do wdrażania rozwiązań w zakresie
zrównoważonej energii, jednocześnie działając jako
katalizatory zmian.
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Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich miasta zużywają 78% światowej energii i
wytwarzają ponad 60% emisji gazów cieplarnianych,
przy czym największymi sektorami są budynki, produkcja energii i transport. To sprawia, że miasta stanowią priorytet do działania, podczas gdy ich gęstość
zaludnienia można uznać za atut w osiąganiu niższego
śladu węglowego dzięki bardziej wydajnej infrastrukturze i planowaniu. Miasta są również szczególnie narażone na zmiany klimatyczne, ponieważ wiele miast
już boryka się z negatywnymi skutkami zmian klimatu i
związanymi z nimi kosztami finansowymi, na przykład
związanymi z naprawą szkód w infrastrukturze spowodowanych przez burze, powodzie czy susze. Oczywiście zmiany klimatyczne bezpośrednio wpływają na
samorządy lokalne, więc łagodzenie zmian klimatu i
przystosowanie się do nich powinny być priorytetem
na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Z drugiej strony regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu wdrażania zrównoważonych rozwiązań w wielu sektorach, takich jak
produkcja energii odnawialnej, renowacja energetyczna budynków, gospodarka odpadami i wodą,
mobilność i planowanie przestrzenne. Uznając
ważną rolę, jaką mogą odegrać, regiony i gminy
opracowują liczne plany określające działania i
projekty, które zamierzają realizować, takie jak:
•

Plany strategiczne.

•

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej.

•

Plany zagospodarowania przestrzennego i urbanistyczne.

•

Plany działania / zarządzania energią.

•

Plany adaptacji do zmian klimatu.

•

Plany gospodarki odpadami.

•

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, plany
gospodarowania wodami w dorzeczu itp.
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Miasta i regiony znajdują
się w centrum przejścia
na neutralność węglową
i klimatyczną oraz muszą
przyspieszyć i podążać tą
drogą do 2050 r

Planowanie energetyczne na poziomie lokalnym jest
dodatkowo wspierane poprzez inicjatywę Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii (CoM).
Zostało ono zainicjowane w 2008 r. w Europie, a jego
celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, którzy dobrowolnie zobowiązali się do osiągnięcia i przekroczenia celów UE w zakresie klimatu i
energii. Obecnie sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów popierają również wspólną wizję do roku 2050,
która zakłada przyspieszenie dekarbonizacji ich terytoriów, wzmocnienie ich zdolności do przystosowania
się do nieuniknionych skutków zmian klimatu oraz
umożliwienie obywatelom dostępu do bezpiecznej,
zrównoważonej i przystępnej cenowo energii. Aby
przekształcić zobowiązania polityczne w działania, sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i
klimatu (SECAP), tym samym zachęcając do dalszego
rozwoju lokalnych planów w zakresie energii i klimatu.
Do chwili obecnej ponad 10 500 miast/gmin w całej
Europie jest sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, z czego ponad 7 500 miast/gmin opracowuje
następnie plany działań.
Niezależnie od formatu i rodzaju planów w zakresie
energii i klimatu opracowywanych przez władze lokalne i regionalne, ich opracowanie i wdrożenie przynosi
wyraźne korzyści, ponieważ przyspieszają one dekarbonizację na danym terytorium. Realizacja tych planów nie tylko pozytywnie przyczynia się do osiągnięcia krajowych i regionalnych celów w zakresie energii
i klimatu, ale także zapewnia zrównoważony rozwój
społeczności lokalnych oraz wspiera włączenie społeczne, innowacyjność i wzrost gospodarczy. Oprócz
kierowania miastami i regionami w zakresie łagodzenia
zmian klimatu i dostosowywania się do nich, plany te
mogą również zapewnić, że przejście na gospodarkę
niskoemisyjną przyniesie nowe możliwości lokalnym
przedsiębiorstwom, więcej lokalnych miejsc pracy,
perspektywy pozyskania nowych kompetencji, a także
bezpieczeństwo/niezależność energetyczną, lepszą
infrastrukturę i dostęp do funduszy.

14

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

15

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

Wyznaczenie Wizji
na Rok 2050

Ścieżka dekarbonizacji do 2050 r. zaczyna się od
przypisania ról i obowiązków, a kontynuowana jest
poprzez zrozumienie lokalnego kontekstu, ustalenie
wizji i uzyskanie silnego zaangażowania we wdrożenie
wspólnie akceptowanego planu. Kroki te są niezbędnymi elementami strategii dekarbonizacji i powinny
poprzedzać realizację działań i projektów.

ZOBOWIĄZANIE
SIĘ DO REALIZACJI WIZJI

OPRACOWANIE
WIZJI STRATEGICZNEJ
ZROZUMIENIE LOKALNEGO
KONTEKSTU

USTANOWIENIE RAM
KSZTAŁTOWANIA POLITYKI
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Ramy Kształtowania
Polityki
Formułowanie i wdrażanie długoterminowego planu
energetycznego i klimatycznego to trudny i czasochłonny proces, który należy systematycznie planować i nim zarządzać. Wymaga współpracy i koordynacji różnych wydziałów administracji samorządu
lokalnego/ regionalnego. Aby zapewnić jego sukces,
wymaga również współpracy i wsparcia organizacji
zewnętrznych, interesariuszy i społeczeństwa.

Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia procesu współpracy
•
•
•
•

•

Zidentyfikuj kluczowe czynniki współpracy
(określ korzyści i wartość dodaną współpracy).
Zdefiniuj zakres współpracy i stwórz realistyczne oczekiwania co do tego, co może ona
przynieść.
Buduj zaufanie i stwórz otwarty kanał komunikacji pomiędzy różnymi poziomami zarządzania – komunikuj się regularnie i zrozumiale.
Zachęcaj do tradycyjnych form komunikacji
(bezpośrednie kontakty osobiste), ponieważ są
one często bardziej skuteczne w zachęcaniu
ludzi do wzajemnej pracy opartej na prawdziwej współpracy.
W razie potrzeby formalizuj współpracę (np.
podpisując umowy o współpracy czy porozumienia o współpracy).
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Główny Zespół ds. Dekarbonizacji
Przejrzysta struktura organizacyjna i podział odpowiedzialności są warunkiem wstępnym pomyślnego rozwoju, ale także realizacji długoterminowego
planu energetycznego i klimatycznego. W związku
z tym władze lokalne/regionalne powinny przydzielić
obowiązki określonym wydziałom o odpowiednich
kompetencjach, a także wystarczających zasobach
finansowych i ludzkich do realizacji działań nakreślonych w planach.
W przypadku, gdy struktury organizacyjne zostały już
utworzone dla innych powiązanych działań (np. zespół
wdrożeniowy Porozumienia Burmistrzów powołany w
ramach organu publicznego), wówczas odpowiedzialność za opracowanie, wdrożenie i monitorowanie planu długoterminowego można przypisać tej strukturze.
Jeśli taka struktura nie istnieje, zaleca się utworzenie
głównego zespołu ds. dekarbonizacji.
Główny zespół ds. dekarbonizacji powinien być odpowiedzialny za wdrożenie wszystkich faz procesu
dekarbonizacji. Główną rolą zespołu powinno być
ułatwienie procesu, od zrozumienia lokalnego kontekstu, sformułowania wizji, oceny punktu odniesienia, projektowania i koordynowania realizacji działań,
dostępu do zasobów i nadzorowania zaangażowania
interesariuszy i społeczeństwa, do monitorowania i
oceny realizacji planu.
Bardzo ważne jest, aby członkowie zespołu posiadali różne kompetencje i umiejętności, a ich rola była
dobrze zdefiniowana i jasna, aby zapewnić silne poczucie odpowiedzialności za proces. W związku z
tym członkowie zespołu mogą pochodzić z różnych
departamentów i jednostek władzy publicznej, takich jak departament administracyjny / techniczny,
zagospodarowania i planowania przestrzennego, finansowy, transportu i zaopatrzenia. To zapewni, że
plan skoncentruje się na rzeczywistych potrzebach
terytorium pod kątem wielu perspektyw sektorowych
i będzie opierać się na istniejących lokalnych/regionalnych politykach i działaniach. Pomoże to również
osiągnąć skoordynowane podejście do łagodzenia
skutków i adaptacji, korzystając ze współzależności w celu maksymalizacji wydajności i zapobiegania
kompromisom.
Również ważne jest, aby działania uwzględnione w
planach długoterminowych były również zintegrowane
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z innymi planami i inicjatywami prowadzonymi przez
inne odpowiednie wydziały władz lokalnych, oraz aby
realizowano synergie między tymi działaniami. Dlatego
zaletą jest zaangażowanie wielodepartementowe i
międzysektorowe.
Ponadto, braki w kompetencjach technicznych i zarządczych w zespole powinny być rozpoznane i uzupełnione, np. poprzez szkolenia. Zasadniczo zespół
powinien budować swoje możliwości techniczne w
zakresie analizowania, formułowania i wdrażania planów łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, tym samym tworząc potencjał władz lokalnych/regionalnych.
Wreszcie, władze lokalne/regionalne mogą również
chcieć powołać komitet sterujący polityki klimatycznej, składający się z lokalnych/regionalnych decydentów politycznych w celu zapewnienia kierunku
strategicznego i niezbędnego wsparcia politycznego
dla tego procesu.

Zarządzanie wielopoziomowe przynosi wiele korzyści, pomagając władzom lokalnym/regionalnym w:
•

Zapewnieniu spójności między planami – proces
współpracy może pomóc w powiązaniu planów
i polityk na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

•

Opracowaniu jasnych i spójnych wizji – dzielenie
się wiedzą i pomysłami może umożliwić tworzenie
ambitnych i realistycznych wizji, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych realiów i potrzeb.

•

Dzieleniu się doświadczeniem, umiejętnościami
i wiedzą – budowanie potencjału władz publicznych może ułatwić powielanie dobrych praktyk,
innowacyjnych i wspólnych działań.

•

Ustanowieniu korzystniejszych warunków finansowania – partnerstwo z innymi organami może
stworzyć bezpieczniejsze i bardziej stabilne warunki przyciągania inwestycji.

•

Łączeniu zasobów, umiejętności i technik – poprzez wspólną pracę można łączyć różne umiejętności, techniki planowania i zasoby, ułatwiając
proces transformacji, na przykład poprzez dzielenie obciążenia pracą na projektowanie i wdrażanie
wspólnych działań lub poprzez wykorzystanie korzyści skali w wyniku wspólnych zamówień.

•

Komunikowaniu się bardziej efektywnie – wspólne
definiowanie celów zapewnia harmonizację komunikatów (unikanie zamieszania).

•

Ustanowieniu spójnych struktur monitorowania i
sprawozdawczości – usprawnienie systemu monitorowania i sprawozdawczości zapewnia bardziej spójne monitorowanie planów na różnych
poziomach władzy.

Zarządzanie wielopoziomowe
Główny zespół ds. dekarbonizacji powinien przyjąć zasady wielopoziomowego zarządzania (MLG) i
kontynuować współpracę z władzami publicznymi
na wszystkich poziomach zarządzania, aby skuteczniej opracowywać i realizować plany oraz działania.
Powinno to obejmować współpracę pionową (tj.
współpracę między władzami krajowymi, regionalnymi
i lokalnymi) oraz poziomą (np. współpracę między
różnymi gminami/miastami, ale przede wszystkim innymi lokalnymi podmiotami publicznymi na terytorium,
takimi jak przedsiębiorstwa komunalne dostarczające
energię elektryczną czy usługi wodno-kanalizacyjne).
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Uczestnictwo w projekcie i realizacja
Aby osiągnąć neutralność węglową / klimatyczną, władze lokalne będą musiały koordynować i/lub wdrażać
szereg złożonych działań zawartych w planach energetycznych i klimatycznych, które opierają się na udziale
różnych zainteresowanych stron. Na przykład modernizacja oświetlenia ulicznego opiera się na udziale sektora prywatnego, jeśli jest finansowana i realizowana
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Oprócz
możliwości wspierania realizacji działań, interesariusze
mogą również pozostawać pod wpływem tych działań.
Ponadto, zaangażowanie interesariuszy może pomóc
w stymulowaniu zmian behawioralnych niezbędnych
do uzupełnienia działań technicznych.
Z drugiej strony, obywatele mieszkają i pracują w miastach / gminach, dzięki czemu mają własne opinie,
poglądy i preferencje, w jaki sposób można poprawić
ich miasto i jego infrastrukturę, a w konsekwencji ich
jakość życia. W związku z tym powinni oni uczestniczyć w procesie projektowania i podejmowania decyzji
dotyczących zazieleniania i dekarbonizacji swojego
miasta/gminy lub regionu. Ponadto, obywatele są również konsumentami, więc mogą kierować przejściem
na neutralność klimatyczną, dokonując wyborów dotyczących stylu życia, które minimalizują pozostawiany
ślad węglowy.

Praktyczne wskazówki dotyczące
angażowania interesariuszy i opinii
publicznej przy opracowywaniu planów długoterminowych
•
•

•
•
•
•
•
•

Dlatego aktywne angażowanie kluczowych interesariuszy oraz społeczeństwa, w tym interesariuszy z
sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego
i społeczności lokalnej, ma kluczowe znaczenie dla
planowania i wdrażania udanych długoterminowych
planów w zakresie energii i klimatu. Obywatele i kluczowi interesariusze powinni mieć możliwość aktywnego
udziału w różnych etapach procesu dekarbonizacji,
zwłaszcza w formułowaniu i wdrażaniu działań. W ten
sposób decyzje i działania będą zaspokajać lokalne
potrzeby i lepiej odpowiadać na lokalne wyzwania. Ponadto, otwarty, oparty na współpracy proces zapewni
sprawiedliwe i integracyjne przejście na neutralność
węglową/klimatyczną, przy sprawiedliwym podziale
korzyści. Wreszcie, partycypacja w kształtowaniu polityki pomaga w osiągnięciu szerokiego konsensusu i
poprawia jakość, akceptację, skuteczność i zasadność
długoterminowego planowania w zakresie energii i klimatu. Jednocześnie pomaga zapewnić trwałą akceptację, wykonalność i wsparcie działań zawartych w planie.
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Stwórz otwarty proces współpracy i buduj
zaufanie.
Wyjaśnij korzyści płynące z dekarbonizacji
(np. zwiększenie atrakcyjności terytorium dla
przedsiębiorstw i ludzi, stymulowanie rozwoju
gospodarczego, zmniejszanie kosztów energii
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
poprawa środowiska miejskiego, jakości życia
i zdrowia ludzi).
Upowszechniaj korzyści płynące z aktywnego
zaangażowania w proces transformacji.
Ułatwiaj współpracę poprzez zachęcanie do
otwartości, wzajemnego zrozumienia i swobodnego wyrażania różnych poglądów.
Kieruj dyskusję/konsultacje na jakościowe
aspekty planu (tj. wizję i różne rodzaje rozważanych działań).
Traktuj debaty i konflikty jako część procesu
współpracy oraz jako okazję do dyskusji.
Szukaj konsensusu w sprawie kluczowych
elementów planu.
Utrzymuj proces partycypacji otwarty na przyszłość (np. podczas przeprojektowywania
planu lub konkretnych działań).

W związku z powyższym pierwszym krokiem jest
opracowanie strategii komunikacji/ rozpowszechniania, która określi sposób, w jaki władze lokalne/
regionalne dotrą do swoich grup docelowych, interesariuszy i innych kluczowych podmiotów lokalnych.
Działania, które obejmie strategia, powinny mieć na
celu informowanie i motywowanie interesariuszy i społeczeństwa podczas całego procesu transformacji, a
także zapewniać widoczność realizowanych działań
i osiąganych wyników. Mówiąc dokładniej, ważne
jest informowanie o korzyściach płynących z działań
łagodzących i adaptacyjnych, takich jak pozytywny
wpływ, jaki mają one na dobrobyt i jakość życia obywateli oraz na uczynienie miast bardziej przyjaznymi i
atrakcyjnymi. Pomoże to złagodzić obawy obywateli
i interesariuszy oraz zachęci ich do udziału.
Następnie, aktywny udział zainteresowanych stron i
obywateli można realizować na różne sposoby. Władze lokalne/regionalne powinny opracować strategię
zaangażowania interesariuszy, aby określić różne sposoby zaangażowania interesariuszy i obywateli, dostosowując je do zainteresowań, znaczenia i wpływu
zainteresowanych stron na proces transformacji, jak
również w zależności od różnych faz tego procesu.
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Poziom zaangażownia

Kanały zaangażowania i
komunikacji

Informacja i edukacja

Broszury, newslettery, strona
internetowa, media społecznościowe, publikacje drukowane, komunikaty prasowe,
kampanie informacyjne,
wystawy

Przekaz i informacja
zwrotna

Centrum doradztwa, wydarzenia publiczne, telekonferencje, ankiety i kwestionariusze, sondaże, narzędzia
wizualne (np. narzędzia GIS
pokazujące wydajność energetyczną różnych obszarów
lub ryzyko hydrogeologiczne)

Zaangażowanie i konsultacje

Warsztaty, okrągłe stoły i
inne wydarzenia partycypacyjne, spotkania konsultacyjne, fora, pilotażowa
demonstracja technologii i
rozwiązań, konsultacje społeczne (np. projektu planu)

Rozszerzone zaangażowanie (współtworzenie i
współwdrażanie)

Grupy/komitety doradcze,
grupy robocze, żywe/współtworzone laboratoria
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Zrozumienie
Lokalnego Kontekstu

Analiza lokalnego kontekstu w celu
opracowania lokalnego planu energetycznego i klimatycznego w Hiszpanii

Kluczowe jest zrozumienie lokalnego kontekstu podczas planowania i wdrażania długoterminowych planów energetycznych i klimatycznych, ponieważ każda
gmina/ miasto/region stoi przed różnymi wyzwaniami i
ma inne potrzeby, czy mocne strony. Ważne jest również zidentyfikowanie wszystkich kluczowych interesariuszy oraz uwzględnienie istniejących polityk oraz
planów lokalnych i regionalnych.

•

Charakterystyka lokalna
Pierwszym krokiem jest identyfikacja lokalnych cech
i okoliczności, które mają wpływ na kształtowanie
wizji przyszłości neutralnej węglowo / klimatycznie.
Obejmuje to między innymi geografię terytorium, środowisko lokalne, demografię, sytuację społeczno-gospodarczą, przemysł, historię, regulacje lokalne/
regionalne oraz rynek energii. Różne i unikalne lokalne
cechy mogą wprowadzać trudności, a nawet stanowić
wyzwania dla dekarbonizacji obszaru, dlatego należy
je dokładnie przeanalizować podczas formułowania
ogólnego planu. Ponadto, należy ocenić wzajemne
powiązania, ponieważ mogą one tworzyć ukryte możliwości, ale także stanowić bariery, które mogą mieć
wpływ na ścieżkę dekarbonizacji.
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Principado de Asturias (Księstwo Asturii –
wspólnota autonomiczna jednej z prowincji
w Hiszpanii), wraz z administracją regionalną,
stowarzyszeniami biznesowymi, związkami
zawodowymi i innymi kluczowymi interesariuszami, przeanalizowało skutki, jaki wpływ
na region będą miały długoterminowe plany
w ogóle, a w szczególności transformacja
energetyczna. Było to bardzo ważne, ponieważ region ma wiele tradycji związanych z
wydobyciem węgla, z wytwarzaniem energii
elektrycznej opartej przede wszystkim na paliwach kopalnych (węgiel) oraz bardzo silny i
zależny energetycznie sektor przemysłowy.
Z analizy wynikła konieczność opracowania
Regionalnej Strategii Energetycznej uwzględniającej cele i kryteria ustalone na poziomie
krajowym, ale także wyjątkowość regionu,
aby transformacja energetyczna stała się w
pełni konkurencyjna nie tylko pod względem
energetyki i poprawy stanu środowiska, ale
także pod względem generowania aktywności gospodarczej i zatrudnienia.
Jednocześnie, i w skoordynowany sposób,
od czasu kiedy Fundacja Energii Asturii
współpracuje z różnymi poziomami władzy,
kontynuowane są prace z administracją lokalną. W szczególności obejmują one opracowywanie lub wspieranie opracowania Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii
i Klimatu (SECAP), a także definiowanie
konkretnych projektów w kierunku poprawy
efektywności energetycznej, zgodnych z
regionalną i krajową polityką energetyczną
oraz ze Zintegrowanym Krajowym Planem
na rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu. W
związku z tym opracowany plan uwzględnia
kontekst lokalny, a w szczególności wykorzystanie węgla do produkcji energii elektrycznej w Asturii.

Interesariusze
Zaangażowanie odpowiednich interesariuszy jest
kluczowym czynnikiem sukcesu zarówno dla kształtowania ambitnej, realistycznej wizji, ale także dla
opracowania i wdrożenia długoterminowego planu.
Dlatego konieczny jest dokładny dobór interesariuszy,
aby mieć pewność, że wszyscy kluczowi interesariusze zostali wskazani i będą aktywnie zaangażowani
w każdy etap dekarbonizacji.
Zaangażowanie różnorodnych interesariuszy może
ułatwić proces transformacji na różnych płaszczyznach społecznych, gdyż umiejętności, wiedzę fachową i metodologie można skonsolidować w ten
sposób bez żadnych kosztów, wzbogacając dialog,
projektowanie czy realizację działań.
Jako minimum należy wziąć pod uwagę następujących interesariuszy: władze publiczne na wszystkich
szczeblach zarządzania, organizacje społeczeństwa
obywatelskiego, agencje energetyczne, lokalne przedsiębiorstwa i ich stowarzyszenia, lokalny przemysł,
instytucje finansowe, prywatne/publiczne firmy transportowe, dostawców energii i jej infrastruktury, firmy
budowlane/deweloperzy, stowarzyszenia konsumenckie i instytuty akademickie.
Ponieważ transformacja do 2050 r. wpływa na różne
sektory, różni zidentyfikowani interesariusze mogą
mieć zmienny poziom zainteresowania do współtworzenia i uczestnictwa w procesie dekarbonizacji. Ponadto, interesariusze będą mieli również różny
„wpływ” na ten proces, a mianowicie możliwość ułatwiania lub utrudniania projektowania czy wdrażania planów długoterminowych. Dlatego te elementy
muszą zostać ocenione w odniesieniu do każdego
interesariusza, aby móc je lepiej odwzorować w tym
procesie.
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Poniższe kroki mogą pomóc w mapowaniu i wyznaczaniu priorytetów dla interesariuszy:
1. Zidentyfikuj wszystkich możliwych interesariuszy,
z naciskiem na tych interesariuszy, na których interesy ma wpływ transformacja, oraz których działania wpływają na transformację, jak również tych,
którzy posiadają/zarządzają informacją, zasobami
i wiedzą potrzebną do sformułowania i wdrożenia
planu oraz których udział/zaangażowanie jest potrzebne do pomyślnej realizacji planu.
2. Oceń ich zainteresowanie na różnych etapach
ścieżki dekarbonizacji (aby umożliwić porównanie
interesariuszy, można przypisać im punktację).
3. Zbadaj ich rolę i wpływ na opracowanie i realizację
długoterminowego planu i działań (podobnie jak
powyżej, można przypisać im punktację).
4. Oszacuj wpływ ich zaangażowania (np. poprzez
zsumowanie przyznanych im wcześniej punktów).
W analizie można również uwzględnić „ważność” interesariuszy, to znaczy stopień, w jakim zaprojektowanie
i wdrożenie planu nie może zostać uznane za udane,
jeśli nie zostaną uwzględnione potrzeby, oczekiwania
i problemy interesariuszy.
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy interesariuszy,
poniższa mapa zainteresowania-wpływu interesariuszy może pomóc władzom lokalnym/regionalnym w
wizualizacji oceny interesu (lub alternatywnie znaczenia) i wpływu interesariuszy na proces transformacji.
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Zintegrowane planowanie i partycypacja
społeczna na rzecz
zrównoważonego
rozwoju dzielnic miejskich w Niemczech

Wpływ / Moc interesariuszy

Rysunek: Mapa zainteresowania-wpływu interesariuszy

Spełnij ich potrzeby

Kluczowy uczestnik

Utrzymuj zadowolenie

Ściśle współpracuj

Najmniej ważni

Wykaż uwagę

Minimalny wysiłek

Informuj na bieżąco

Zainteresowanie interesariuszy

To z kolei może pomóc w określeniu poziomu wysiłku, jaki władze lokalne/regionalne powinny włożyć w
zaangażowanie różnych interesariuszy. Równie ważna
jest jednak ocena zainteresowania (lub znaczenia) i
wpływu interesariuszy na różnych etapach procesu
dekarbonizacji, aby lepiej wyjaśnić ich kluczowe role,
ale także zdefiniować o ile to możliwe, kiedy silnie
zabiegać o aktywny udział każdej grupy zainteresowanych stron.

Miasto Fryburg, aby zaradzić
naglącemu lokalnemu niedoborowi mieszkań, opracowało zrównoważone planowanie
dzielnicy Rieselfield. Koncepcja Rieselfeld – 70 hektarów
o mieszanym przeznaczeniu,
obejmuje energooszczędne budynki konstrukcyjne
o wysokim zagęszczeniu,
dobre połączenia z transportem publicznym, a także
różnorodność społeczną i
włączający skład demograficzny. Opracowanie koncepcji opierało się na pomysłach
i potrzebach decydentów
samorządowych, planistów
energetycznych, architektów,
konsultantów, właścicieli firm,
deweloperów i obywateli,
przez pryzmat zrównoważenia środowiskowego i społecznego. Dzielnica „Rieselfeld” pokazuje, w jaki sposób
można skutecznie zoperacjonalizować politykę ekologiczną na poziomie lokalnym.

Istniejące plany lokalne i regionalne
Aby lepiej zrozumieć kontekst lokalny, ważne jest, aby
władze lokalne/regionalne przeanalizowały istniejące
plany lokalne i regionalne, zwłaszcza te, które mają
wpływ na działalność, infrastrukturę, środowisko miejskie i energię zużywaną na danym terytorium. Istnieją
różne rodzaje planów sektorowych i międzysektorowych na poziomie lokalnym i regionalnym, z których
najbardziej powszechne i istotne dla planowania klimatycznego i energetycznego przedstawiono poniżej.
Włączenie tych planów do długoterminowych planów
w zakresie energii i klimatu zapewnia synergię między
planowanymi działaniami i pozwala uniknąć kompromisów.
Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang.
Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs)
SUMP to plan strategiczny, który pomaga miastom
sprostać wyzwaniom związanym z transportem oraz
problemom na obszarach miejskich w bardziej zrównoważony i zintegrowany sposób. Mówiąc dokładniej,
plany te wspierają zrównoważony rozwój wszystkich
rodzajów transportu w celu zaspokojenia potrzeb ludzi
i przedsiębiorstw w zakresie mobilności w miastach i
ich otoczeniu, jednocześnie zachęcając do przejścia
na bardziej zrównoważony kierunek działań. Opracowanie SUMP jest ustrukturyzowanym procesem, w
którym polityki mobilności są definiowane w kontekście
jasnej wizji i mierzalnych celów, aby sprostać długoterminowym wyzwaniom mobilności miejskiej. Proces
ma również na celu zapewnienie zaangażowania zainteresowanych stron na odpowiednich etapach oraz
współpracy między odpowiednimi obszarami polityki i
władzami. SUMPy są zazwyczaj dobrowolne, chociaż
w niektórych przypadkach są obowiązkowe, na przykład w regionie Katalonii w Hiszpanii, a ostatnio w Grecji
w gminach powyżej 30 000 mieszkańców, podczas
gdy w kilku innych krajach SUMPy są wymagane, aby
uzyskać dostęp do określonych funduszy krajowych
lub regionalnych.
Ogólnie rzecz biorąc, SUMPy są ważne dla rozważań
przy formułowaniu długoterminowych planów energetycznych i klimatycznych. Dokładniej, istnieją wyraźne
synergie i powiązania między politykami mobilności
zawartymi w SUMP a działaniami łagodzącymi zmiany
klimatu i adaptacyjnymi dla sektora transportu.
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Plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (ang. Sustainable Energy and Climate Action
Plans - SECAPs) i plany działań na rzecz zrównoważonej energii (ang. Sustainable Energy Action
Plans - SEAPs)
SECAP i SEAP to plany, które pomagają miastom/
gminom ograniczać zapotrzebowanie na energię na
ich terytorium i łagodzić zmiany klimatu. Oba plany były
opracowywane przez miasta/gminy, które dobrowolnie
przystąpiły do inicjatywy Porozumienia Burmistrzów.
SEAP określa, w jaki sposób miasto zamierza osiągnąć
swój cel redukcji CO2 do 2020 roku, natomiast SECAP
przedstawia, w jaki sposób miasto zamierza osiągnąć
swój cel redukcji CO2 do 2030 roku. Oba plany obejmują ocenę obecnej sytuacji, tj. Bazową Inwentaryzację Emisji, ustalone jasne cele i zadania oraz określają
planowane działania wraz z ramami czasowymi, przydzielonymi obowiązkami i szacowanymi wpływami.
Niemniej jednak, plany SECAP skupiają się nie tylko
na łagodzeniu zmian klimatu (np. zwiększaniu efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii), ale także na adaptacji do zmian klimatu,
poprzez uwzględnienie Oceny Ryzyka i Podatności
oraz środków przystosowania się do zmian klimatu,
które należy wdrożyć.
Plany SECAP i SEAP są niezbędne do rozważań przy
opracowywaniu planów długoterminowych. W szczególności, oba już obejmują ocenę stanu wyjściowego,
jak również krótko- i średnioterminowe działania, które
władze lokalne/regionalne wdrożą lub już wdrożyły w
celu zwiększenia efektywności energetycznej i produkcji energii odnawialnej na danym terytorium. Dlatego
działania te powinny zostać uwzględnione w planach
energetyczno-klimatycznych do 2050 r.
Należy zauważyć, że oprócz planów SECAP i SEAP
w Europie istnieje mnóstwo różnych rodzajów planów
energetycznych i klimatycznych opracowanych na poziomie lokalnym i regionalnym. Mogą to być plany dobrowolne lub plany wymagane przez ustawodawstwo
krajowe. Plany te różnią się w zależności od sektorów,
które obejmują, oraz metodologii przyjętej do ich opracowania, ale są równie ważne do rozważenia przy opracowywaniu długoterminowych planów energetycznych
i klimatycznych. Na przykład w Grecji władze lokalne
i regionalne muszą opracować plany charakterystyki
energetycznej budynków komunalnych i regionalnych
oraz aktualizować je co dwa lata, podczas gdy regiony
muszą opracować plany adaptacyjne do zmian klimatu.
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W Niemczech opracowanie miejskich planów energetycznych i klimatycznych jest finansowane przez
Narodową Inicjatywę Klimatyczną (niem. Nationale
Klimaschutzinitiative – NKI). W Polsce gminy już opracowały Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), które
są współfinansowane z funduszy krajowych i regionalnych. W Rumunii władze lokalne przygotowują Plan
Poprawy Efektywności Energetycznej (rum. Planul de
Imbunatatire a Eficientei Energetice – PIEE).

Plany Gospodarowania Odpadami
Plany gospodarowania odpadami zazwyczaj mają na
celu ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez
zapobieganie lub ograniczanie wytwarzania odpadów
oraz minimalizowanie negatywnych skutków gospodarowania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Takie plany umożliwiają władzom publicznym
ocenę istniejącej sytuacji na ich terytorium (np. ilość
odpadów wytworzonych i niewykorzystanych), określenie celów i odpowiednich strategii oraz określenie
niezbędnych środków do ich wdrożenia. Zgodnie z
ramową dyrektywą w sprawie odpadów państwa
członkowskie muszą przygotować krajowe plany
gospodarki odpadami, podczas gdy w niektórych
krajach obowiązek ten jest przenoszony na władze
regionalne i/lub lokalne. Obowiązkowe są na przykład
regionalne plany gospodarki odpadami we Włoszech
i w Polsce oraz plany lokalne i regionalne w Grecji.

Plany zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowania terenu oraz plany rozwoju miast
Takie plany zapewniają strategiczne ramy dla rozwoju
miasta lub terytorium, określając fizyczne wykorzystanie przestrzeni, które wpłynie na sposób życia i
przemieszczania się ludzi. Plany te często mają na
celu osiągnięcie efektywnego wykorzystania gruntów,
zapobieganie konfliktom w użytkowaniu gruntów i
ograniczanie niekontrolowanego rozrostu miast, przy
jednoczesnym zachowaniu terenów zielonych i otwartych oraz ochronie zasobów naturalnych. Chociaż
takie plany nie są obowiązkowe, decyzje dotyczące
zagospodarowania terenu i rozwoju obszarów miejskich są zwykle podejmowane na szczeblu lokalnym
i/lub regionalnym.
Przy opracowywaniu długoterminowych planów w zakresie energii i klimatu należy wziąć pod uwagę plany
zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowania terenu oraz plany rozwoju miast, ponieważ mogą
one pomóc w lepszym planowaniu działań na rzecz
dostosowania się do zmian klimatu, w celu zwiększenia odporności i zapobiegania skutkom zmian klimatu,
takim jak powodzie, susze, niedobory wody czy stres
cieplny.

Ogólnie rzecz biorąc, efektywne gospodarowanie
odpadami może ograniczyć emisje gazów cieplarnianych ze składowisk, a także zużycie zasobów finansowych, materiałów czy energii. Ponadto, unikanie
i odzyskiwanie odpadów (tj. jako materiałów wtórnych
lub energii) zapobiega emisjom w innych sektorach
gospodarki, takich jak energetyka czy leśnictwo. W
związku z tym istnieją wyraźne korzyści z przeglądu
tych planów podczas opracowywania długoterminowych planów w zakresie energii i klimatu, celem
realizacji wzajemnych powiązań.
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Strategiczne plany lokalne/regionalne
Plan strategiczny określa wizję i cele lokalne/regionalne, identyfikuje obszary priorytetowe dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw oraz przedstawia,
w jaki sposób dane terytorium planuje stawić czoła
ciągłym zmianom regionalnym, prowincjonalnym czy
globalnym. Służy jako mapa drogowa do opracowywania planów taktycznych, projektowania działań
mających na celu osiągnięcie zamierzeń i określenia,
w jaki sposób należy inwestować zasoby. Plany te
często obejmują kilka sektorów, takich jak urbanistyka, mobilność, zarządzanie energią i jej produkcja, budownictwo, rolnictwo, gospodarka odpadami, rozwój
gospodarczy i turystyka.
Strategiczne plany lokalne mogą stanowić inspirację
do opracowania długoterminowych planów w zakresie
energii i klimatu, ponieważ zazwyczaj obejmują one
kluczowe działania, które władze lokalne/regionalne
planują wdrożyć w perspektywie krótko-, średnio- i/
lub długoterminowej, oraz które mogą przyczynić się
do łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do
nich.

Krajowe i lokalne dokumenty planistyczne wykorzystywane do tworzenia lokalnych planów energetycznych i klimatycznych na Łotwie
Istniejące krajowe i lokalne dokumenty planistyczne na Łotwie zostały poddane przeglądowi i
włączone do lokalnych planów energetycznych i
klimatycznych opracowanych przez gminy/miasta
wspierane przez projekt C-Track 50. Obejmowały
one:
• Lokalne dokumenty planistyczne: strategie
zrównoważonego rozwoju, programy rozwoju,
plany zagospodarowania przestrzennego.
• Krajowe dokumenty planistyczne: krajowy
plan na rzecz energii i klimatu do 2030r. oraz
strategię neutralności węglowej do 2050r.

Wreszcie, w zależności od kraju i regionu, inne plany sektorowe mogą być dostępne i pomocne przy
opracowywaniu długoterminowych planów energetycznych i klimatycznych, takich jak plany koncentrujące się na rolnictwie, turystyce, transporcie, ochronie
środowiska i zapobieganiu klęskom żywiołowym. Na
przykład niedawno uchwalono w Grecji prawo, które
wymaga od dużych i średnich gmin opracowania planów ładowania pojazdów elektrycznych w celu zdefiniowania publicznie dostępnych punktów ładowania
dla pojazdów elektrycznych i miejsc parkingowych w
celu promowania e-mobilności.
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Opracowanie Wizji
Strategicznej
Należy dokładnie określić strategiczne kierunki dekarbonizacji regionu/miasta/gminy, aby zapewnić
opracowanie zintegrowanego, długoterminowego
planu w zakresie energii i klimatu. Dlatego tak ważne
jest ustalenie jasnej, ambitnej, ale także realistycznej wizji dekarbonizacji. Powodzenie wizji zależy od
zrozumienia lokalnego kontekstu, zidentyfikowania
wszystkich kluczowych interesariuszy oraz właściwego uwzględnienia istniejących polityk, planów i
przepisów na wszystkich poziomach.

“ Wizja bez działania to tylko
marzenie. Działanie bez wizji to
tylko sposób na zabicie czasu.
Wizja w połączeniu z działaniem
może zmienić świat.”
Joel Barker
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Polityka/regulacje
Unijny cel redukcji emisji do 2030 r. wynosi obecnie 40%.
Niedawno Parlament Europejski poparł neutralność klimatyczną do 2050 r. i cel redukcji emisji o 60% do 2030
r. (w porównaniu do poziomu z 1990 r.), co jest bardziej
ambitnym celem niż propozycja Komisji 55% i obecny
cel 40%. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają Komisję do wyznaczenia dodatkowego celu pośredniego na 2040 r., aby zapewnić postęp w kierunku
osiągnięcia ostatecznego celu.
Chociaż polityka UE w zakresie energii i klimatu kształtuje krajowe polityki i przepisy w państwach członkowskich, to mogą się one różnić w zależności od kraju. Na
przykład z pięciu krajów UE, które już zrealizowały cel
neutralności klimatycznej, Szwecja dąży do osiągnięcia
zerowej emisji netto do 2045 r., a Dania, Francja, Niemcy
i Węgry do 2050 r. Ponieważ polityki krajowe wpływają
na lokalne/regionalne strategie i plany, ważne jest, aby
władze lokalne/regionalne dobrze zrozumiały obecną
politykę krajową i ramy regulacyjne, które wpływają na
proces dekarbonizacji i mogą wyznaczać granice dla
rozważanych przedsięwzięć i działań. W związku z tym
należy przeanalizować:
•

Ustalone w politykach i przepisach cele krajowe,
regionalne i lokalne (w tym cele określone dla poszczególnych sektorów, np. energia, odpady i woda).

•

Ramy prawne (prawo licencyjne i pozwolenia, procedury zamówień publicznych, usługi i procedury robót
publicznych, ograniczenia środowiskowe, względy
historyczne/ kulturowe itp.), które mogą mieć wpływ
na realizację działań.

Raport C-Track 50: Jedenaście raportów krajowych zawierających
przegląd procesów planowania
energetycznego
Wspomniany powyżej raport może być cennym
źródłem informacji o regulacjach i politykach na
różnych szczeblach władzy w jedenastu krajach
europejskich. W szczególności obejmuje on:
• Przegląd podstawowych celów krajowych
w zakresie energii i klimatu do 2030 i 2050
r. oraz przegląd relacji między UE a władzami krajowymi (wdrożone procedury w celu
osiągnięcia zgodności z celami UE).
• Przegląd procedur ustalania celów krajowych w tych krajach europejskich.
• Przegląd procesu formułowania krajowych
planów polityki energetycznej i klimatycznej
(wraz z rolą i zaangażowaniem samorządów
lokalnych i regionalnych w proces planowania na poziomie krajowym).
• Opis interakcji ważnych uczestników z
różnych szczebli administracji z władzami
krajowymi.
• Analizę ról i obowiązków (ministerstw i
departamentów oraz powiązanych instytucji
krajowych, takich jak krajowe agencje energetyczne).

Rozwój wizji

Rozwój wizji lokalnej w Niemczech

Wizja władz lokalnych/regionalnych określa kierunek,
w którym chcą podążać. Wyraźnie wyraża zaangażowanie polityczne władz lokalnych/regionalnych i
przekazuje mocne przesłanie obywatelom i zainteresowanym stronom, w jaki sposób terytorium ma się
rozwijać w przyszłości, przecierając szlaki do znaczących inwestycji w obszarach miejskich, infrastrukturze
i budynkach.

•

Ogólnie rzecz biorąc, wizja miasta/regionu powinna być ambitna, ale także realistyczna. Powinna być
zgodna z unijną wizją osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., ale także odporności na zmiany klimatu. Powinna uwzględniać również potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej, więc idealnie powinna
być rozwijana we współpracy z jej interesariuszami.

•

•

Mając jasny obraz polityki i ram regulacyjnych, władze
lokalne/regionalne mogą lepiej ocenić szanse, bariery
i wyzwania do pokonania. Na przykład mogą zostać
zidentyfikowane przestarzałe lokalne ograniczenia prawne/zezwolenia, które władze lokalne/regionalne mogą
zmienić w celu ułatwienia procesu dekarbonizacji. Innym
przykładem mogą być wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych, które powinny zostać
wycofane najpóźniej do 2025 r. na poziomie UE. Oznacza to, że władze lokalne/regionalne nie mogą korzystać
z takich dotacji, ani tworzyć takich dotacji (na przykład
na wymianę nieefektywnych starych kotłów węglowych
na bardziej wydajne kotły węglowe).
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W 2019 r. rada miejska Konstancji (miasta
powiatowego w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji
Fryburg, w regionie Hochrhein-Bodensee)
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
zagrożenia klimatycznego. W celu nadania
ochronie klimatu najwyższego priorytetu,
zgodnie ze zobowiązaniem w uchwale,
oprócz podstawowych działań organizacyjnych podjęto wstępne decyzje dotyczące
tematów i projektów związanych z klimatem.
W ciągu roku opracowano zestaw środków.
Aby dysponować niezbędnymi zasobami nie tylko kadrowymi i organizacyjnymi,
ale także finansowymi, pod koniec 2019 r.
przyjęto również budżet przeznaczony na
działania dotyczące zmian klimatu.
Opinia publiczna, jak również szkoły, przedsiębiorstwa i inni lokalni interesariusze są
silnie zaangażowani nie tylko w dedykowane im działania, ale także poprzez ciągłe
raportowanie społeczeństwu postępów
przez administrację.

Cele i zadania
Po ustaleniu wizji konieczne jest przełożenie jej na
bardziej szczegółowe cele i zadania, w tym dla różnych sektorów, w których władze lokalne/regionalne
zamierzają podjąć działania. Porównując je z obecną
sytuacją lokalną, można lepiej zidentyfikować działania potrzebne do osiągnięcia pożądanych celów.
Ogólnie rzecz biorąc, wyznaczone cele i zadania
powinny być INTELIGENTNE, a mianowicie:
•

Skonkretyzowane – tj. dobrze zdefiniowane, skoncentrowane i szczegółowe, jasno określające, co
należy zrobić, jak i kto to zrobi.

•

Mierzalne – przyjęcie określonych wskaźników w
celu zapewnienia, że postęp w ich osiąganiu może
być wyraźnie monitorowany (kWh, inwestycje, %
redukcji, itp.).

•

Osiągalne – to znaczy wykonalne i osiągalne w
proponowanych ramach czasowych i biorące
pod uwagę dostępne zasoby (np. budżet i zasoby
ludzkie).

•

Istotne – w szczególności dla realizacji wizji władz
lokalnych/regionalnych.

•

Określone w czasie – tj. z określonym terminem
lub harmonogramem.

nach rozwoju i istniejących strategiach sektorowych,
a także w łagodzeniu zmian klimatu.
Zgodnie z unijną Mapą Drogową Niskoemisyjności,
konieczne jest, aby UE uzyskała redukcję emisji krajowych o co najmniej 80% do 2050 r. (w porównaniu
z 1990 r.), aby osiągnąć globalny cel 2°C. Przeprowadzona analiza wykazała, że jest to zarówno technologicznie możliwe, jak i ekonomicznie wykonalne. Władze lokalne/regionalne powinny podjąć to wyzwanie
i dążyć do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
na swoim terytorium o co najmniej 80% do 2050 roku.
Ponadto, władze lokalne/regionalne powinny również
wyznaczyć cele pośrednie, aby zapewnić, że miasto/
gmina/region jest na dobrej drodze do realizacji celów długoterminowych. Te pośrednie etapy pomogą również lokalnym politykom i decydentom lepiej
zrozumieć poziom ambicji wymagany do osiągnięcia
neutralności węglowej/klimatycznej do 2050 r., aby
wpływać na przyszłe strategie, plany i działania oraz
lepiej je kształtować.

Zaangażowanie
w Wizję
Droga do dekarbonizacji jest długa i wymaga ciągłego
wsparcia i zasobów. Jest to znaczące zobowiązanie
dla każdej władzy lokalnej/regionalnej.

W związku z tym należy utrzymywać silne wsparcie polityczne, aby zapewnić powodzenie planu, od
projektu po wdrożenie i monitorowanie. Wsparcie to
można utrzymać poprzez zatwierdzenie długoterminowego planu w zakresie energii i klimatu przez radę
gminną/regionalną (lub równoważny organ decyzyjny).
Ewentualnie formalne zobowiązanie rady miasta może
wystarczyć do ustanowienia procesu na dłuższą metę.

Decydenci i politycy mogą odegrać kluczową rolę w
tym procesie. Mogą umieścić priorytety w zakresie
dekarbonizacji wysoko w agendzie politycznej i zainicjować rewizję polityk oraz ustawodawstwa, aby
ułatwić realizację działań zawartych w długoterminowym planie w zakresie energii i klimatu. Mogą również
wspierać proces zatwierdzania realizacji działań lub
ubiegania się o finansowanie, a także zapewniać, że
budżet gminny/miejski/regionalny jest przeznaczony
na finansowanie projektowania, wdrażania i/lub monitorowania działań.

Ponadto, cele i zadania muszą być ambitne, aby zapewnić osiągnięcie neutralności węglowej/klimatycznej, oraz jasne, aby wszyscy je rozumieli.
Dlatego też długoterminowy plan energetyczny i
działania muszą zawierać jasne odniesienie do celów mitygacji i adaptacji oraz ustalonych zadań. W
szczególności powinien zawierać cel redukcji emisji
gazów cieplarnianych (%), ale także cele w zakresie
oszczędności energii i/lub produkcji energii. Ponadto,
korzystne byłyby cele sektorowe. Z drugiej strony cele
adaptacyjne powinny wyraźnie odnosić się do podatności i ryzyka terytorium, określając pożądane skutki
(nawet jeśli są to negatywne skutki, których można
uniknąć, a które mogą być trudne do zmierzenia). Te
ostatnie należy również uwzględnić w bieżących pla-
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Przekształcenie
Wizji w Działanie

Aby skutecznie zrealizować wizję dekarbonizacji,
regiony i gminy muszą jasno określić poziom odniesienia na swoim terytorium, określić odpowiednie
działania do wdrożenia, a następnie zaprojektować,
wdrożyć, monitorować i oceniać je.

Wdrażanie działań
Projektowanie
działań
Ustalenie wizji

Monitorowanie i
ocena działań

Określenie punktu
początkowego
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W związku z powyższym, miasta i region powinny
opracować plany działań, które obejmą wszystkie te
działania zapewniające bezproblemową i efektywną
transofrmację. Jako taki, plan powinien zawierać
co najmniej następujące elementy:
•

Wizję, cele i zadania władz lokalnych/regionalnych.

•

Opis lokalnej charakterystyki wraz z współzależnościami planu z innymi politykami i planami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

•

Ocenę bazową, która obejmuje inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych / dwutlenku węgla w celu
identyfikacji głównych antropogenicznych źródeł
emisji oraz ocenę ryzyka i podatności na zmiany
klimatu w celu identyfikacji i oceny zagrożeń oraz
sektorów wrażliwych.

•

Działania łagodzące i adaptacyjne, które wdrożą
władze lokalne lub regionalne, wraz z działaniami,
które wymagają wspólnych wysiłków mieszkańców,
lokalnych przedsiębiorstw i innych interesariuszy.

•

Proces wdrażania, który obejmuje kluczowe kroki, jakie należy wykonać, potencjalne mechanizmy
finansowania do zbadania oraz sposoby zaangażowania różnych zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego.

•

Monitorowanie wyników i ocenę działań w celu ilościowego określenia ich skuteczności i dalszego
rozważenia podczas przeglądu planu działania.

Ważnymi czynnikami, które przyczyniają się do opracowania udanego planu dekarbonizacji są: dostępność i
analiza dokładnych danych, szeroko zakrojone badania
perspektyw technologicznych, osadzony kontekst lokalny w działaniach oraz solidna struktura zarządzania.
Biorąc pod uwagę, że plany energetyczne i klimatyczne zmierzające do neutralności węglowo-klimatycznej
obejmują działania krótkoterminowe, ale także średnio- i
długoterminowe, ważne jest, aby były one traktowane
jako dokumenty „żywe”. W związku z tym plany te muszą być regularnie aktualizowane, aby zapewnić osiągnięcie celów długoterminowych oraz uwzględnienie
postępu technologicznego, zmian ram regulacyjnych
i innych istotnych zmian, aby plany nie stały się przestarzałe.
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Wytyczne dla planowania miejskich działań klimatycznych w dziedzinie klimatu

Dostępnych jest wiele szczegółowych przewodników i narzędzi, które pomagają władzom lokalnym
i regionalnym w opracowaniu takich planów. Na
przykład:

Ambitne

Wyznaczanie celów i wdrażanie działań,
które ewoluują w kierunku ambitnej wizji

Łączące

Zaangażuj wiele departamentów władz
miejskich, interesariuszy i społeczności
(ze szczególnym uwzględnieniem grup
marginalizowanych) we wszystkich fazach

•

•

•

•

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej
opracowało Przewodnik dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów (CoM) na temat ”Jak opracować
plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu
(SECAP)”, który zawiera informacje na temat procesu SECAP, spostrzeżenia dotyczące opracowania
bazowych inwentaryzacji emisji oraz oceny ryzyka
i podatności, a także środki i polityki, które można
wdrożyć na poziomie lokalnym.3
Porozumienie Burmistrzów – Biuro Europejskie i Europejska Agencja Środowiska wspólnie opracowały
Narzędzie Wsparcia Adaptacji Miejskiej, które zapoznaje użytkownika z kolejnymi krokami niezbędnymi
do opracowania i wdrożenia strategii adaptacyjnej i
dostarcza cennych materiałów oraz narzędzi informacyjnych.
Globalne Porozumienie Burmistrzów (GcoM) opracowało wspólne ramy sprawozdawczości (ang.
Common reporting framework - CRF) w celu
usprawnienia procedur pomiaru i sprawozdawczości
oraz zapewnienia solidnego planowania, wdrażania
i monitorowania działań na rzecz klimatu5.
Protokół Globalny dla Inwentaryzacji Emisji Gazów
Cieplarnianych w Skali Społecznej (GPC) oferuje
miastom i samorządom solidną, przejrzystą i globalnie akceptowaną strukturę do konsekwentnego
identyfikowania, obliczania i raportowania o miejskich gazach cieplarnianych6..

•

•

•

planowania i wdrażania

C40 (sieć światowych megamiast zaangażowanych
w przeciwdziałanie zmianom klimatu) opracowała,
między innymi przydatne zasoby i narzędzia, wytyczne dotyczące przeprowadzenia oceny ryzyka związanego ze zmianami klimatu zgodnie z wymogami
Globalnego Porozumienia Burmistrzów i C40 Cities7,
jak również miejskie narzędzie Systemu Sprawozdawczości i Informacji (CIRIS) do zarządzania oraz
raportowania danych z inwentaryzacji miejskich gazów cieplarnianych.8

Sprawiedliwe

Poszukiwanie rozwiązań, które w sprawiedliwy
sposób przeciwdziałają zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu oraz podzielą koszty i
korzyści z działań w całym mieście

Kompleksowe
i zintegrowane

Spójne podejmowanie działań adaptacyjnych i łagodzących w wielu sektorach na

Sieć ICLEI (międzynarodowa organizacja pozarządowa, która promuje zrównoważony rozwój)
opracowała, oprócz innych przydatnych zasobów i
narzędzi, przewodnik, który ma pomóc miastom w
ustaleniu celów popartych nauką do 2030 i 20509
oraz ram neutralności klimatycznej.10

terenie miasta, a także wspieranie szerszych
inicjatyw regionalnych i realizacji priorytetów wyższego szczebla władz, kiedy jest to
możliwe i właściwe

Istotne

Dostarczanie lokalnych korzyści i wspiera-

Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) opublikował „Zasady przewodnie
planowania działań na rzecz klimatu w miastach”,
w którym dokonano przeglądu typowych etapów
procesu planowania działań na rzecz klimatu na
poziomie miasta, w świetle proponowanego zbioru
zasad obowiązujących na całym świecie (pokazane
poniżej/ powyżej), wraz z materiałem uzupełniającym.

nie lokalnych priorytetów rozwoju

Wykonalne

Proponowanie opłacalnych działań, które realistycznie mogą być wdrożone przez zaangażowane podmioty, posiadające lokalne mandaty
do sprawowania władzy, finanse i możliwości

Oparte na faktach

Odzwierciedlanie wiedzy naukowej i lokalnego postrzegania, a także wykorzystywanie
ocen podatności i emisji oraz innych danych
empirycznych do informowania decydentów

Przejrzyste
i weryfikowalne

trzymanie się otwartego procesu decyzyjnego i wyznaczanie celów, które można
zmierzyć, raportować, niezależnie zweryfiko-
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wać i ocenić

Agencje energetyczne pomagające w przejściu na neutralność klimatyczną na poziomie lokalnym i
regionalnym
Aby zachęcić do rozwijania wiedzy fachowej
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem polityki energetycznej na
szczeblu lokalnym i regionalnym, UE wsparła
utworzenie ponad 250 lokalnych i regionalnych
agencji energetycznych w całej Europie (poprzez programy SAVE i Inteligentna Energia dla
Europy). Według ManagEnergy, europejskiej
inicjatywy zapoczątkowanej w 2002 roku, która
pomaga regionalnym i lokalnym agencjom
energetycznym stać się liderami w transformacji energetycznej i zwiększaniu inwestycji w
zrównoważoną energię w regionach i miastach,
obecnie w Europie działa ponad 350 agencji
energetycznych.
Agencje energetyczne zazwyczaj zapewniają
pomoc władzom lokalnym i regionalnym w
opracowywaniu i dopracowywaniu planów
dotyczących klimatu i energii, a także przyczyniają się do wdrażania polityki zrównoważonej
energii i wspierają realizację projektów. Promują
również efektywność energetyczną, odnawialne
źródła energii i zrównoważony transport.
Wsparcie udzielane przez agencje energetyczne jest niezbędne, zwłaszcza, że władze lokalne
i regionalne często nie mają wystarczającej
wiedzy, doświadczenia i/lub zasobów ludzkich
do opracowania planów klimatycznych i energetycznych. Ponadto, agencje energetyczne
mają wgląd w obecną sytuację, zwłaszcza lokalne problemy i wyzwania, z którymi trzeba się
zmierzyć. Dlatego agencje energetyczne mogą
pomóc gminom i regionom w opracowaniu dobrej jakości, ambitnych, ale także realistycznych
planów, a następnie ułatwić ich realizację.
Pełniąc rolę koordynatorów projektów, doradców i pomocników dla władz publicznych,
agencje energetyczne mają wyjątkową pozycję,
jeśli chodzi o wspieranie transformacji energetycznej w swoich regionach i miastach.
Ponadto, istnieje szereg organizacji wspierających
władze lokalne i regionalne w opracowywaniu takich
planów, takich jak Koordynatorzy CoM, Wspierający
CoM i agencje energetyczne.
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Ocena
Wyjściowa
Zrozumienie, które sektory przyczyniają się do zmiany
klimatu i w jakim stopniu, ma kluczowe znaczenie dla
lepszego ustalania priorytetów i planowania działań
mających na celu łagodzenie tych zmian. Z drugiej
strony zrozumienie prawdopodobieństwa przyszłych
zagrożeń klimatycznych i potencjalnego wpływu tych
zagrożeń na miasta/gminy w ujęciu przestrzennym i
sektorowym ma fundamentalne znaczenie dla lepszego ustalania priorytetów i projektowania działań
związanych z przystosowaniem się do zmian klimatu
i odporności na nie. Dlatego niezbędna jest rzetelna
ocena stanu wyjściowego pod względem energii i
emisji gazów cieplarnianych, a także zagrożeń klimatycznych, podatności na nie i sektorów polityki,
na które wpłynęły.

Bazowa inwentaryzacja emisji
Opracowanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych pozwala na identyfikację głównych antropogenicznych źródeł emisji w poszczególnych sektorach
na terenie lokalnym/regionalnym. Pomaga również
wyznaczać konkretne cele, ustalać priorytety działań i
monitorować postępy w osiąganiu celów. Opracowując inwentaryzację gazów cieplarnianych, władze
lokalne/regionalne powinny:
•

•
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•

Uważnie wybrać rok bazowy dla inwentaryzacji,
t.j. rok odniesienia, z którym będzie porównywany
cel redukcji emisji. Zobowiązania UE do redukcji
emisji gazów cieplarnianych odnoszą się do roku
1990, podczas gdy proponowany rok odniesienia
w decyzji UE w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego to 2005. Zazwyczaj zaleca się, aby władze
lokalne i regionalne wybrały jeden z nich jako rok
odniesienia, jednak wybierając rok bazowy należy
dokładnie rozważyć wcześniejsze cele lokalne, a
także dostępność wystarczająco wyczerpujących
i wiarygodnych danych dostępnych dla tego czaso-okresu.
Wybrać odpowiednią metodologię, która jest
dostosowana do istniejących zobowiązań (np.
sygnatariusza Porozumienia Burmistrzów) i/lub
aspiracji. Zwykle określa to zakres rozważanych
emisji. Na przykład, w ramach podejścia opartego
na działaniach, jednego z najczęściej stosowanych
przez władze lokalne w Europie, uwzględnione są
emisje powstające bezpośrednio (spalanie paliw)
lub pośrednio (zużycie energii elektrycznej i ciepła/
chłodu) w wyniku zużycia energii na terytorium
władz miejskich. Wybierając metodologię, należy
wziąć pod uwagę dostępność danych lokalnych,
na przykład ocenić, czy dostępne są wiarygodne
dane dotyczące działalności w sektorze transportu
dla danego terytorium, czy też dostępne są tylko dane dotyczące sprzedaży paliw. Inne ważne
kwestie metodologiczne to pytanie, które gazy
cieplarniane należy uwzględnić (np. wyłącznie
emisje CO2 lub emisje CO2, CH4 i N2O) oraz jakie
współczynniki emisji należy zastosować (lokalne
współczynniki emisji lub domyślne krajowe/UE/
globalne wskaźniki emisji, takie jak IPCC (2006 r.)
oraz domyślne współczynniki emisji CoM podane
w Przewodniku).
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Zidentyfikować wszystkie źródła emisji na terenie,
które są znaczące, jak również inne sektory działalności, w których władze lokalne/regionalne zamierzają podjąć działania, oraz określić ilościowo
zużycie energii, wytwarzanie energii odnawialnej i
emisje. Zazwyczaj zaleca się, aby władze lokalne
i regionalne jako minimum uwzględniały budynki
(przede wszystkim budynki i obiekty mieszkalne, handlowe i komunalne/instytucjonalne) oraz
transport (np. transport komunalny, publiczny i
prywatny oraz komercyjny, w tym różne środki
transportu, takie jak drogowe, kolejowe i terenowe).

•

Zidentyfikować prawdopodobieństwo, intensywność i horyzont czasowy kluczowych zagrożeń na
terytorium, biorąc pod uwagę trendy historyczne,
obecną sytuację i przyszłe scenariusze w oparciu
o dostępne dowody naukowe do 2050 r. Należy
również uwzględnić zmienność narażenia na zagrożenie na całym terytorium oraz należy rozumieć
lokalną/regionalną specyfikę, która może przyczynić się do nasilenia konsekwencji określonego
zagrożenia klimatycznego.

•

Ostrożnie udokumentować metodologię, założenia, informacje i źródła danych wykorzystywane w
ocenie bazowej, aby ułatwić monitorowanie planu
i wszelkich przyszłych zmian.
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Regionalne obserwatoria energii i
gazów cieplarnianych
W Europie utworzono szereg regionalnych
obserwatoriów energii i gazów cieplarnianych,
które pomagają w planowaniu energetycznym
na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Większość z tych struktur jest wspierana przez
władze publiczne i integrowana z istniejącymi
organizacjami regionalnymi, takimi jak agencje energetyczne. Działalność obserwatoriów
jest zwykle bardzo zróżnicowana, chociaż
zazwyczaj gromadzą, analizują i udostępniają
dane energetyczne, często nieodpłatnie, w
celu poszerzenia wiedzy o regionie pod kątem jego śladu energetycznego i emisji gazów
cieplarnianych. Aby ułatwić gromadzenie i
wymianę danych, nawiązują ścisłą współpracę
z kluczowymi władzami publicznymi, a także
z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej,
dostawcami i dystrybutorami energii. Ponadto,
obserwatoria zazwyczaj pomagają w ocenie postępów w osiąganiu celów lokalnych/
regionalnych oraz w ocenie wpływu różnych
wdrożonych działań i polityk poprzez ilościowe
określanie i monitorowanie zużycia energii i
emisji gazów cieplarnianych. Niektóre obserwatoria zapewniają również wiedzę fachową i
doradztwo w zakresie opracowywania polityki
i procesu podejmowania decyzji, na przykład
poprzez identyfikowanie możliwości działania.
W niektórych przypadkach ocenia się również
jakość powietrza, skutki społeczne, gospodarcze lub środowiskowe.
Energee-Watch to europejska sieć organizacji,
które wymieniają wiedzę i doświadczenia w
zakresie gromadzenia, monitorowania i rozpowszechniania danych klimatycznych i energetycznych na poziomie lokalnym i regionalnym.
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Ocena podatności i ryzyka

Ocena stanu wyjściowego

Ocena ryzyka i podatności na zmiany klimatu pomaga
określić charakter i zakres zagrożeń klimatycznych poprzez analizę potencjalnych zagrożeń i ocenę podatności ludzi, mienia, źródeł utrzymania i środowiska, a
następnie pomaga określić priorytety działań adaptacyjnych. Opracowując to, władze lokalne/regionalne
powinny wybrać odpowiednią metodologię, biorąc
pod uwagę istniejące zobowiązania i/lub aspiracje,
wraz z dostępnymi zasobami i danymi. Na przykład
podejście wyraźnie przestrzenne opiera się na modelach wpływu klimatu w celu stworzenia map zagrożeń,
więc mniejsze gminy/miasta mogą być zmuszone do
zastosowania prostszego podejścia do oceny podatności na klimat i ryzyka, takiego jak ocena oparta na
wskaźnikach.

Ogólnie rzecz biorąc, ocenę stanu wyjściowego
można skutecznie ułatwić poprzez:

Zdefiniuj role i obowiązki

•

Jasne określenie wydziałów miejskich/gminnych,
które będą zaangażowane w ocenę, w tym przypisanie konkretnych ról i obowiązków zaangażowanym urzędnikom służby cywilnej.

•

Uwzględnienie istniejących zobowiązań lokalnych/
regionalnych oraz dostępności danych podczas
omawiania i definiowania ram metodologicznych,
które zostaną zastosowane do oceny.

•

Aktywne angażowanie kluczowych interesariuszy w proces oceny stanu wyjściowego w celu
prawidłowego zrozumienia systemu miejskiego/
gminnego z wielu perspektyw (i źródeł danych)
oraz zapewnienia pragmatycznej oceny emisji,
lokalnego ryzyka i podatności.

Zdefiniuj ramy
metodologiczne

Aktualizacja ocen bazowych
w Polsce
Dziesięć gmin wspieranych przez C-Track 50
w Wielkopolsce posiadało już plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), które w większości
były zgodne z wymogami Porozumienia Burmistrzów dotyczącymi Planu Działań na rzecz
Zrównoważonej Energii (SEAP). Dokumenty
PGN zostały zaktualizowane poprzez uwzględnienie nowych dostępnych danych oraz innych
danych związanych z adaptacją do zmian
klimatu. Dokładniej, dane statystyczne zostały
zebrane i przeanalizowane na podstawie faktur za energię, dostępnych danych GUS, baz
danych utworzonych przez gminy i/lub dostawców energii i przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej. Ponadto, dokładnie przeanalizowano informacje i dane zawarte w ogólnopolskim
projekcie poświęconym opracowaniu planów
adaptacji do zmian klimatu w 44 największych
polskich miastach.

Aktywnie angażuj
kluczowych interesariuszy

Gminy/miasta, które dokonały już oceny stanu wyjściowego dla istniejących planów, na przykład planów
na 2020 i 2030 r., powinny zrewidować swoją ocenę,
zwłaszcza jeśli dostępne są lepsze, bardziej wiarygodne dane, i uzupełnić ocenę o dane dotyczące nowych
sektorów uwzględnionych w planie dekarbonizacji.
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Działania
i Środki

Projektowanie działań

Określając działania, które mają zostać wdrożone do
2050 r., władze lokalne i regionalne powinny wziąć pod
uwagę wyniki oceny bazowej i zbadać różne rozwiązania w zakresie dekarbonizacji, aby zidentyfikować
te, które są najistotniejsze w kontekście lokalnym i
pomogą im zrealizować ich wizję strategiczną.

•

Przy określaniu i projektowaniu działań władze
lokalne/regionalne powinny:

•
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nienia, że ustalone cele zostały osiągnięte oraz
że zidentyfikowane zagrożenia i podatności są
eliminowane, a także badane są dostępne możliwości finansowania i mechanizmy finansowania.

Ocenić prawdopodobną zmianę do 2050 r. w emisji gazów cieplarnianych na terytorium, jeśli nie
zostaną podjęte dalsze działania na rzecz klimatu
(tj. z powodu zmian energochłonności populacji,
gospodarki i sektorów) oraz zmiany częstotliwości,
dotkliwości i skali wszystkich zidentyfikowanych
istotnych zagrożeń klimatycznych.
Mapować mocne i słabe strony każdego sektora,
wraz z różnymi rozwiązaniami, które można zastosować w każdym sektorze (ocenić je pod kątem
przydatności, dostępności technologii/zasobów,
dojrzałości technicznej, dostępności funduszy/
opcji finansowania itp.).

•

Rozważyć działania, które należy uwzględnić dla
wszystkich sektorów, które generują wysoki ślad
węglowy, w tym wszystkich sektorów w inwentaryzacji emisji oraz wszystkich sektorów zidentyfikowanych jako podatne na zmiany klimatu w
ramach oceny ryzyka i podatności. Ogrzewanie
i chłodzenie budynków, przemysłu i przedsiębiorstw, a także transport osób i towarów stanowią większość energii zużywanej na danym terytorium i emitowanych gazów cieplarnianych, dlatego
działania powinny koncentrować się przynajmniej
na tych sektorach.

•

Zastanowić się, jak wykorzystać istniejące strategie, plany i działania lokalne, regionalne, krajowe
i sektorowe, które koncentrują się na łagodzeniu
zmian klimatu i przystosowywaniu się do nich lub
uzupełniają je, mimo że skupiają się na innych
obszarach polityki. Wzmocni to wysiłki na rzecz
redukcji emisji dwutlenku węgla i pomoże lepiej
radzić sobie z krótko-, średnio- i długoterminowymi zagrożeniami klimatycznymi, a jednocześnie pomoże zapobiegać kompromisom, efektom
ubocznym i nieprzystosowaniu.

•

Ocenić wpływ działań (np. oszczędności energii,
wyprodukowana energia odnawialna, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych/dwutlenku węgla
oraz oszczędności kosztów działań łagodzących,
czy wynik osiągnięty w przypadku środków przystosowania się do zmian klimatu) w celu zapew-

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

•

Ustalić tymczasowe kamienie milowe/cele, aby
dokonać bardziej efektywnego przeglądu i monitorowania wpływu działań. Jest to szczególnie
ważne dla realizacji długoterminowych celów i
wdrażania działań, które mają długą żywotność.

•

Oszacować potrzebne zasoby (np. finansowe,
ludzkie), w tym koszty związane z realizacją działań
dla władz lokalnych i obywateli/interesariuszy oraz
zidentyfikować odpowiednie źródła finansowania.

•

Zdefiniować organ odpowiedzialny za realizację
każdego działania, a także kluczowe wskaźniki
służące do monitorowania postępów.

•

Opracować przybliżony harmonogram działań,
traktując priorytetowo w pierwszej kolejności działania najbardziej efektywne kosztowo, czyli działania o najwyższym wskaźniku wpływu kosztów
inwestycji na zmniejszenie emisji. Zapewni to, że
obszar skorzysta z takich działań wcześniej i że
najpilniejsze zagrożenia zostaną rozwiązane w
pierwszej kolejności, nabierając rozpędu i wykazując szybko sukcesy.
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Opracowanie lokalnych planów
działania we Francji
Władze lokalne we Francji, miejscowości liczących
ponad 20 000 mieszkańców, są zobowiązane do
opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej
energii i klimatu. Dostępne są wytyczne dotyczące
zrozumienia, formułowania i wdrażania takich
planów, w tym dobrych praktyk i celów ilościowych.
Większość terytoriów wyznaczyła cele, które są
zgodne z celami krajowymi i regionalnymi. Niektóre
z nich, na przykład tzw. terytoria pozytywnej energii,
wyznaczyły bardziej ambitne cele.
Jeśli chodzi o opracowanie planów w ramach
C-Track 50, Bazowe Inwentaryzacje Emisji zostały
opracowane dla gmin w regionie Auvergne-RhôneAlpes, z wykorzystaniem danych dostarczonych
przez regionalne obserwatorium energii, które obejmują profile klimatyczne, jakość powietrza i energetyczne władze lokalne.
Jeśli chodzi o opracowanie planów w ramach
C-Track 50, bazowe inwentaryzacje emisji zostały
opracowane dla gmin w regionie Auvergne-RhôneAlpes, z wykorzystaniem danych dostarczonych
przez regionalne obserwatorium energii, które obejmują klimat, jakość powietrza i profile energetyczne
władz lokalnych.
Następnie AURA-EE opracowała strategię opartą na
wynikach analizy i sformułowała plany długoterminowe. Zdefiniowano cele strategiczne i operacyjne,
które skomunikowano ze wszystkimi kluczowymi
interesariuszami w tym obszarze. Plany działania
określały środki, które mają zostać wdrożone przez
władze lokalne i różne podmioty społeczno-gospodarcze w celu stopniowego osiągania wyznaczonych celów. Środki obejmują kilka sektorów, takich
jak: urbanistyka, mobilność, zarządzanie energią i
jej produkcją, budownictwo, rolnictwo, gospodarka
odpadami, rozwój gospodarczy, turystyka, podnoszenie świadomości i komunikacja oraz opierają się
na działaniach określonych na podstawie istniejących planów lokalnych, regionalnych i krajowych.
Ustalone cele są zgodne z celami krajowymi
określonymi w ustawie o transformacji energetycznej i zostały dostosowane do mocnych i słabych
stron terytorium. Dla każdego działania AURA-EE
określiła:
• Wpływ pod względem produkcji energii odnawialnej, oszczędności energii i redukcji gazów
cieplarnianych.
• Koszty inwestycji.
• Skutki ekonomiczne dla terytorium pod
względem zatrudnienia.
Oprócz opracowania planów działania, zdefiniowano mechanizm monitorowania i oceny w celu
pomiaru wpływu planów na realizację wyznaczonych celów.
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Ułatwienie planowania działań

Zapewnienie wsparcia na Węgrzech w aspekcie długoterminowego planowania

Ogólnie rzecz biorąc, wybór i projektowanie działań
można skutecznie ułatwić poprzez:
Jasne określenie wydziałów gminnych/miejskich, które będą zaangażowane w wybór i projektowanie działań, w tym przypisanie konkretnych ról i obowiązków
zaangażowanych urzędników służby cywilnej.

Zdefiniuj role
i obowiązki

Identyfikację zagrożeń i wyzwań, ale także mocnych
stron i możliwości na wczesnym etapie, również przydatnych przewodników i narzędzi informujących o
procesie planowania energetycznego.
Przegląd dostępnych technologii i ich przydatności
oraz potencjalnego wykorzystania w sektorach priorytetowych.
Aktywne angażowanie kluczowych interesariuszy i
społeczeństwa w proces planowania energetycznego, na przykład poprzez organizowanie warsztatów w celu omówienia proponowanych działań oraz
poprzez rozpoczęcie konsultacji publicznych w celu
zebrania opinii obywateli, przedsiębiorstw, organizacji prywatnych i innych administracji publicznych na
temat planu. Pomoże to wesprzeć lokalne działania,
a w dalszej kolejności zapewni współpracę obywateli
i intersariuszy podczas realizacji działań.
Jak wspomniano wcześniej, kilka gmin i regionów w
całej Europie opracowało plan lub strategię dotyczącą
energii (i klimatu w niektórych przypadkach) na lata
2020 lub 2030. Te władze lokalne/regionalne powinny
aktualizować istniejące plany lub opracować nowe
plany w razie potrzeby, aby zapewnić że cel dekarbonizacji na 2050 r. zostanie osiągnięty.

Sprawdź dostępne
technologie i ich
przydatność

Zidentyfikuj zagrożenia
i wyzwania, mocne i
słabe strony

Na Węgrzech gminy zazwyczaj opracowują
Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii w
wyniku przystąpienia do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii, co
oznacza, że wyznaczają cele do 2030 r. Planowanie długoterminowe, a mianowicie ustalanie
celów i projektowanie lokalnych strategii/działań
na rzecz roku 2050 nie jest powszechne, głównie
ze względu na brak fachowej wiedzy, ale także
w niektórych przypadkach ze względu na priorytety polityczne. Agencje energetyczne, takie jak
LENERG, mogą wspierać gminy w opracowywaniu udanych planów na rok 2050 i zapewniać
wprowadzenie wielopoziomowego zarządzania
na etapie planowania i wdrażania.
W ramach C-Track 50 agencja LENERG aktywnie zaangażowała samorządy poprzez warsztaty
i przedstawiła korzyści płynące z planowania
długoterminowego, w tym co to oznacza i jak
można je osiągnąć. Następnie LENERG wsparła
dziesięć gmin w planowaniu długoterminowym
i pomogła im w opracowaniu planów polityki
klimatycznej i energetycznej na rok 2050.
W szczególności LENERG opracowała bazowe
inwentaryzacje emisji oraz zapewniła władzom
lokalnym informacje i wskazówki dotyczące
ustalania realistycznej wizji lokalnej, a także informowała o dostępnych możliwościach finansowania inwestycji w projekty ochrony klimatu,
poza Programami Operacyjnymi. LENERG
podzielił się również najlepszymi praktykami w
zakresie planowania energetycznego, w tym z
projektu C-Track 50, jednocześnie wyjaśniając
burmistrzom i urzędnikom państwowym, co
oznacza wielopoziomowe zarządzanie, jakie
korzyści może przynieść władzom lokalnym i jak
je wspierać.

Aktywnie angażuj
kluczowych interesariuszy i opinię publiczną
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Konkretne wyzwania i szanse na rok
2050
Ustalenie neutralności węglowej/klimatycznej jako celu
na 2050 r. nie wystarczy, aby wywołać niezbędne działania i zebrać wymagane środki. Władze lokalne/regionalne potrzebują jasności i informacji na temat tego, co
w rzeczywistości oznacza neutralność węglowa/klimatyczna dla danego terytorium oraz jaki ma to wpływ na
krótko- i średnioterminowe decyzje polityczne i strategie.
Jasne długoterminowe plany, jak osiągnąć w pełni zdekarbonizowaną gospodarkę, mogą zapewnić, że gmina/
region zaprojektuje i wdroży skuteczną lokalną politykę i
działania, które doprowadzą do neutralności węglowej/
klimatycznej.
Ponadto, w długoterminowych planach należy ocenić,
co oznacza dekarbonizacja dla poszczególnych sektorów, w celu informowania o strategiach biznesowych
i inwestycyjnych, decyzjach dotyczących inwestycji
prywatnych, a także projektowaniu lokalnych, regionalnych i krajowych zachęt i programów finansowania.
W szczególności wiele krytycznych decyzji inwestycyjnych należy podjąć w krótkim okresie, aby umożliwić
długoterminową transformację kluczowych sektorów.
Na przykład transformacja sektora energii elektrycznej
wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę elektrowni oraz w sieci przesyłowe i dystrybucyjne, w tym
w magazynowanie, z wystarczającą elastycznością, aby
dostosować się do zwiększonego wykorzystania źródeł
odnawialnych. Opóźnienia w inwestycjach i krótkoterminowe inwestycje w mało ambitne projekty spowodują blokadę węglową (blokada węglowa – odnosi się
do samonapędzającej się bezwładności wytwarzanej
przez duże systemy energetyczne oparte na paliwach
kopalnych, które hamują publiczne i prywatne wysiłki na
rzecz wprowadzenia alternatywnych technologii energetycznych), stracone szanse, ale także osierocone aktywa
wynikające ze skutków zmian klimatu lub z reakcji społecznych i regulacyjnych na zmiany klimatu. Na przykład
gaz ziemny jest uważany za ważne paliwo przejściowe,
ponieważ zmniejsza emisje gazów cieplarnianych w
porównaniu z węglem. Jednak obecnie inwestowanie
głównie w gaz ziemny utrudni inwestycje w odnawialne alternatywy i spowoduje blokadę dostępu do gazu
ziemnego, podczas gdy w przyszłości konieczne będą
bardziej drastyczne i kosztowne inwestycje, jeśli ma zostać osiągnięta neutralność węglowa/klimatyczna.
Dlatego zrozumienie lokalnej/regionalnej ścieżki dekarbonizacji i rozbicie jej na działania długoterminowe,
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średnioterminowe i krótkoterminowe jest niezbędne, aby
pomóc władzom publicznym, przedsiębiorstwom, inwestorom i społeczeństwu w dokonywaniu rozsądnych inwestycji, które ostatecznie doprowadzą do neutralności
węglowej/klimatycznej w perspektywie długotrmonowej.
Z drugiej strony działania ujęte w długofalowych planach
muszą być realistyczne i osiągalne, ale jednocześnie
aspirujące i ambitne, aby osiągnąć założone cele. Wybierając i planując działania do włączenia do lokalnych/
regionalnych planów długoterminowych, władze publiczne powinny zapewnić, że te:
Umożliwiają im dawanie przykładu
Działania skupiające się na sektorze lokalnym/regionalnym (tj. budynki, obiekty, oświetlenie uliczne w transporcie, infrastruktura) zazwyczaj skutkują niską redukcją
emisji dwutlenku węgla. Niemniej jednak projektowanie i
wdrażanie ambitnych i innowacyjnych działań mających
na celu poprawę efektywności energetycznej tego sektora ma wiele zalet. Pokazuje, że władze lokalne/regionalne
są zaangażowane w bycie liderem i sprzyjają większej
akceptacji i zapotrzebowaniu na rozwiązania w zakresie
efektywności energetycznej i energii odnawialnej. W istocie zachęcają ludzi do wdrażania podobnych rozwiązań
i zużywania bardziej efektywnie mniejszej ilości energii.
Promują zasadę „Efektywność energetyczna przede
wszystkim”
Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia głębokiej dekarbonizacji, ponieważ zmniejsza
niegospodarne wykorzystanie paliw kopalnych i emisje
zanieczyszczeń. Należy to jednak rozważyć w pierwszej
kolejności, przed jakimikolwiek inwestycjami w paliwa i
infrastrukturę po stronie podaży. Dlatego konieczne jest,
aby władze lokalne/regionalne demonstrowały, promowały, ale także ułatwiały efektywność energetyczną najpierw we wszystkich kluczowych sektorach, aby zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie na energię końcową na
swoim terytorium. Oprócz typowych interwencji związanych z efektywnością energetyczną (np. izolacja ścian
i dachów), należy również udostępnić bardziej miękkie
środki, takie jak inteligentne liczniki i termostaty, które
optymalizują zużycie energii i dają komfort na poziomie
gospodarstwa domowego.
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Promują odnawialne źródła energii
Ważne jest, aby zmaksymalizować efektywne wykorzystanie zasobów odnawialnych, aby jak najszybciej
osiągnąć neutralność węglową/klimatyczną w sposób
opłacalny. Dlatego władze lokalne/regionalne powinny
zapewnić, aby cenne zasoby odnawialne na ich terytorium, takie jak dobre elektrownie wiatrowe i słoneczne,
nie były marnowane i wspierać zwiększoną centralizację
odnawialnych źródeł energii na tym terytorium. Jednocześnie konieczne jest, aby władze lokalne/regionalne
były świadome rzeczywistego, możliwego do wykorzystania potencjału energii odnawialnej, który jest z natury
ograniczony, m.in. pod względem dostępności gruntów
i produkcji biomasy, aby mogły go odpowiednio planować.
Uwzględniają najlepsze dostępne technologie i rozwiązania
Istnieje szereg rozwiązań i technologii dostępnych na
skalę komercyjną, które mogą ułatwić dekarbonizację.
Na przykład elektryfikacja może odgrywać kluczową
rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię do
ogrzewania, chłodzenia i transportu oraz może przyspieszyć przejście na neutralność węglową/klimatyczną
w połączeniu ze zwiększoną penetracją energii odnawialnej w sektorze energetycznym. W szczególności
technologie takie jak pojazdy elektryczne i pompy ciepła
zużywają znacznie mniej energii, niż pojazdy napędzane
benzyną lub olejem napędowym oraz piece gazowe
lub olejowe do ogrzewania i chłodzenia mieszkań, poprawiając efektywność energetyczną systemu, a także
wspierając stosowanie energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych. Ponadto, lokalne systemy ciepłownicze
i chłodnicze mogą również przyczynić się do osiągnięcia
neutralności węglowej/klimatycznej, jeżeli są oparte na
czystych paliwach, takich jak odnawialna energia elektryczna (poprzez np. pompy ciepła), energia geotermalna
i słoneczna oraz ciepło odpadowe z przemysłu. Innym
przykładem jest zwiększenie wydajności i atrakcyjności transportu publicznego dla obywateli; na przykład
poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w celu
optymalizacji częstotliwości i gęstości usług, co również znacząco wspiera dekarbonizację terytorium. Zachęcanie do korzystania ze zrównoważonych środków
transportu, takich jak ruch pieszy i rowerowy, poprzez
tworzenie/rozszerzanie stref dla pieszych, ścieżek rowerowych i systemów rowerów publicznych w miastach, to
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również kolejny przykład działania, które może przyczynić się do przyszłości neutralnej węglowo/klimatycznie.
Dlatego też, aby osiągnąć dekarbonizację, wymagany
jest zróżnicowany portfel technologii i innowacji, podczas
gdy władze lokalne/regionalne powinny również uważnie
śledzić postęp technologiczny i inne, aby zapewnić, że
działania zawarte w ich planach pozostaną aktualne.

bardziej zrównoważonych środków transportu. Ponadto,
należy zachęcać obywateli i interesariuszy do podejmowania bardziej innowacyjnych działań, na przykład do
działania jako prosumenci (tj. konsumowania, ale także
produkowania energii) oraz do udziału w spółdzielniach
energetycznych, ponieważ mogą one odgrywać ważną
rolę w zdecentralizowanym systemie energetycznym.

Unikają blokady węglowej i nieprzystosowania

Zapobiegają pogłębianiu się ubóstwa energetycznego lub nierówności

Władze lokalne/regionalne powinny promować i ułatwiać
działania bez żalu i na zasadzie „win-win”, czyli działania, które byłyby uzasadnione we wszystkich prawdopodobnych przyszłych scenariuszach oraz działania,
które przynoszą wiele korzyści jednocześnie, takie jak
działania łagodzące zmiany klimatu przynoszące również
korzyści ekonomiczne. Jednocześnie powinny unikać
działań, które mogą powodować blokadę węglową i
nieprzystosowanie (lub starannie je planować, aby zapobiec tym niekorzystnym skutkom). Na przykład działania
adaptacyjne nie powinny zwiększać emisji gazów cieplarnianych ani zwiększać podatności osób najbardziej
zagrożonych. W związku z tym należy określić współzależności w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji,
aby można było wykorzystać te interakcje.
Wykorzystują lokalne warunki i mocne strony
Władze lokalne/regionalne powinny rozważyć lokalne
warunki wstępne, aby działania były z nimi zgodne i mogły z nich skorzystać. Na przykład, jeśli obecnie istnieje
już sieć ciepłownicza, działania mogą koncentrować się
na zastąpieniu paliw kopalnych w systemach ciepłowniczych przez elektrownie wiatrowe, pompy ciepła lub
magazyny ciepła lub ich kombinację.
Wzmacniają bezpośrednie zaangażowanie obywateli i interesariuszy
Należy zachęcać obywateli i zainteresowane strony do
wnoszenia wkładu w transformację w kierunku czystej
energii, ale także do czerpania z niej bezpośrednich korzyści. Na przykład inspirowanie obywateli do poprawy
efektywności energetycznej ich mieszkań, co z kolei poprawia ich warunki życia, wydatki na energię i zdrowie.
Równie ważne jest wpływanie na zachowanie obywateli i zainteresowane strony, motywując ich do bardziej
efektywnego wykorzystywania energii i korzystania z
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Ścieżka dekarbonizacji może wpływać na poziom ubóstwa energetycznego na danym terytorium, dlatego ważne jest, aby ten problem został rozpoznany i rozwiązany
w działaniach. Aby zapewnić, że obywatele nie będą
dalej pogłębiać się w ubóstwie i nie będą odczuwać
negatywnych skutków zdrowotnych, a zamiast tego
poprawi się jakość ich życia, a przede wszystkim nadal
będą wspierać transformację, należy ocenić przystępność działań oraz należy rozwiązać wszelkie powstałe
nierówności, które się pojawią. Istotną kwestią jest na
przykład to, kto płaci i kto czerpie korzyści z działania,
dlatego należy podjąć środki w celu złagodzenia obciążeń gospodarstw domowych o niskich dochodach,
znajdujących się w trudnej sytuacji lub ubogich energetycznie.

Władze lokalne w Grecji przeciwdziałają ubóstwu energetycznemu
w długoterminowych planach w
zakresie energii i klimatu
W ramach projektu C-Track 50, NTUA i EPTA
wsparły ponad dziesięć miast w Grecji w opracowaniu długoterminowych planów energetycznych i klimatycznych, których celem jest
osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku.
Większość z tych miast uznała, że ubóstwo
energetyczne jest ważnym wyzwaniem dla władz
lokalnych, które mogą pomóc w rozwiązaniu
tego problemu. W związku z tym w ich planach
uwzględniono konkretne działania, które mogą
pomóc złagodzić ubóstwo energetyczne na
swoim terytorium. Na przykład większość władz
lokalnych zdecydowała się na utworzenie lokalnego centrum doradztwa w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej i ubóstwa
energetycznego, które zapewnia mieszkańcom
informacje i wskazówki oraz pomaga im unikać
ubóstwa energetycznego.
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Proces
Wdrażania

Wdrażanie działań

Po wybraniu najbardziej odpowiednich działań i
umieszczeniu ich w długoterminowych planach, należy je dopracować i wdrożyć.

•

Wyraźnie przydzielić realizację działań do odpowiednich wydziałów miejskich/gminnych, a także
określić konkretne role i obowiązki zaangażowanych urzędników publicznych.

•

Podjąć wszelkie prace przygotowawcze wymagane do przekształcenia działań w konkretne projekty, na przykład poprzez opracowanie wymaganych
studiów inżynierskich (takich jak studia wykonalności, audyty energetyczne, studia techniczne
i oceny oddziaływania na środowisko), studiów
ekonomicznych (np. plany inwestycyjne, analiza
opłacalności finansowej) i innych istotnych materiałów (np. materiały informacyjne do kampanii
podnoszących świadomość).

•

Zapewnić zgodność z ramami regulacyjnymi i
prawnymi (np. uzyskanie niezbędnych pozwoleń
dla projektu, przestrzeganie procedur zamówień
publicznych).

•

Angażować interesariuszy i opinię publiczną
podczas realizacji działań poprzez promowanie
działań, ich wartości dodanej, wpływu i korzyści
dla obywateli i interesariuszy, a także zachęcanie
ich do aktywnego uczestnictwa (np. do zostania
prosumentami).

•

Przeznaczać środki na realizację działań, jeśli będą
one realizowane z budżetów miejskich/gminnych.

•

Badać i poszukiwać różnych źródeł finansowania/
możliwości w celu zabezpieczenia środków na
realizację działań, w tym współpracę z podmiotami sektora prywatnego, które mogą finansować i
wspierać działania.

•

Okresowo aktualizować i ulepszać działania
(zarówno planowane, jak i realizowane) w celu
odzwierciedlenia najnowszych nauk o klimacie,
rozwoju technologicznego, źródeł finansowania/
możliwości finansowania i potencjału rozwojowego, a także zapewniać, że będą one nadal spełniały szersze cele rozwojowe terytorium.

W celu ułatwienia ich realizacji władze lokalne/
regionalne powinny:

Poprawa oświetlenia ulicznego w
Rumunii
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Nie możemy wycofywać elektrowni kopalnych i przejść na
gospodarkę niskoemisyjną,
codziennie marnując energię
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W celu poprawy oświetlenia ulicznego w
dzielnicach Insula i Sancrai, miasto Campia
Turzii zidentyfikowało wszystkie istotne ekonomicznie i technicznie wykonalne możliwości oszczędzania energii oraz czynniki, które
mogą poprawić parametry oświetleniowe
systemu oświetlenia publicznego.
Podczas opracowywania planu odbyły się
liczne dyskusje mające na celu lepsze rozpoznanie potrzeb miasta, nadanie priorytetu
działaniom i środkom w oparciu o uzyskane
oszczędności energii i korzyści publiczne,
zaproponowanie alternatywnych scenariuszy
technicznych i ekonomicznych dla najważniejszych działań oraz identyfikację źródeł
finansowania, przy czym istotne wsparcie
zostało udzielone podczas przygotowania
wniosku projektowego.
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Finansowanie działań
Pomyślna realizacja planu długoterminowego wymaga wystarczających środków finansowych, dlatego
konieczne jest, aby władze lokalne/regionalne zabezpieczyły środki finansowe na inwestycje w celu realizacji działań przewidzianych w ich planach. Istnieje
wiele sposobów finansowania projektów dotyczących zrównoważonej energii, a możliwości te
różnią się w zależności od:
•

zaangażowanego sektoru (np. budynki komunalne i oświetlenie uliczne, budynki mieszkalne) i
podmiotu, który będzie realizował projekt (władze
lokalne, obywatele, przedsiębiorstwa, podmioty
prywatne itp.),

•

fazy projektu (w tym projektowanie i budowa/
wdrożenie),

•

wymaganej technologii (np. inteligentne liczniki/
termostaty, pompy ciepła, fotowoltaika),

•

stosowanych instrumentów finansowania i mechanizmów finansowania (takich jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, europejski instrument
pomocy lokalnej w zakresie energii – ELENA,

umowy o poprawę efektywności energetycznej,
umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, bezzwrotne pożyczki i inne) oraz źródeł finansowania
(europejskie, krajowe, regionalne/lokalne, inwestorzy, banki itp.).
W przypadku działań prowadzonych przez miasta/
regiony, a mianowicie projektów, które koncentrują
się na budynkach miejskich/regionalnych, infrastrukturze i innych budynkach, a także projektach urbanistycznych/przestrzennych, władze lokalne/regionalne
powinny:
•

Zidentyfikować dostępne zasoby wewnętrzne i
zewnętrzne, mechanizmy finansowe i programy
finansowania oraz wybrać najbardziej odpowiednie do realizacji dla każdego projektu.

•

Przydzielić do projektu zasoby kadrowe i podjąć
wszelkie prace przygotowawcze mające na celu
osiągnięcie dojrzałości projektu (do poziomu wymaganego przez wybrany instrument/mechanizm
finansowania) oraz upewnić się, że nie występują
bariery regulacyjne lub prawne.

•

Europejski Instrument Miejski (EUCF)
EUCF to europejska inicjatywa, która zapewnia
wsparcie finansowe (dotacje w wysokości 60
000 EUR) władzom lokalnym w celu przyspieszenia inwestycji w zrównoważoną energię.
Dotacja nie finansuje bezpośrednio inwestycji,
ale finansuje opracowanie koncepcji inwestycyjnych, takich jak studia wykonalności technicznej,
analizy rynkowe, prawne, ekonomiczno-finansowe, związane z realizacją działań wskazanych w
planach działań na rzecz klimatu i energii, które z
kolei inicjują inwestycje (np. od ELENY i uczestników prywatnych).
We wszystkich kwalifikujących się krajach wyznaczono eksperta krajowego, który ma wspierać
wnioskodawców i beneficjentów w ubieganiu się
o wsparcie z EUCF. Proces składania wniosku do
EUCF składa się z dwóch etapów: sprawdzenia
kwalifikowalności i złożenia wniosku online.
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•

Ocenić opłacalność ekonomiczną projektu i związane z nim ryzyko oraz upewnić się, że jest on
atrakcyjny pod względem ekonomicznym. To
ostatnie jest szczególnie ważne, gdy celem jest
przyciągnięcie inwestycji sektora prywatnego.
Opracować wniosek/propozycję/dokumenty
przetargowe zgodnie z wymogami (ramy prawne, wymogi dotyczące instrumentu finansowania/
mechanizmu finansowania itp.) oraz procedurami
zamówień publicznych.

W odniesieniu do działań, skupiających się na inicjowaniu inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną ze strony obywateli i przedsiębiorstw,
władze lokalne/regionalne powinny rozpocząć ambitne kampanie uświadamiające, jednocześnie dostarczając informacji i wskazówek dotyczących dostępnych instrumentów finansowych i mechanizmów
finansowania, aby ułatwić ten proces.
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Monitorowanie
i Ocena Działań
Skuteczne plany długoterminowe to żywe dokumenty,
które są okresowo aktualizowane i ulepszane, aby odzwierciedlić najnowsze nauki o klimacie, rozwój technologiczny, nowe możliwości finansowania i możliwości
rozwoju, a także działania uzupełniające potrzebne do
osiągnięcia celów. Aby skutecznie aktualizować i ulepszać istniejące plany, konieczne jest ścisłe monitorowanie realizacji działań, ponieważ jest to ważna część procesu uczenia się. Regularne monitorowanie postępów
pomaga władzom lokalnym/regionalnym ocenić, czy
dekarbonizacja zostanie osiągnięta w zaplanowanych
ramach czasowych, oraz umożliwia w razie potrzeby
wprowadzenie działań naprawczych i uzupełniających.
Pomaga również poprawić bieżące zaangażowanie
zainteresowanych stron i społeczeństwa, zapewniając
jednocześnie, że plan nadal spełnia szersze cele rozwojowe terytorium.
Wszystkie działania, w tym nowe budowy, ulepszenia
infrastruktury, renowacje budynków, zmiany modalne,
przenikanie technologii niskoemisyjnych, zaangażowanie obywateli i zainteresowanych stron oraz stosowanie
środków behawioralnych, należy monitorować, a ich
wpływ należy oszacować pod względem oszczędności
energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych/dwutlenku węgla, a także łagodzenia zagrożeń i podatności na
zmiany klimatu.

Przypisz role i
obowiązki

Zdefiniuj wskaźniki
do monitorowania
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Opracuj monitoring
inwentaryzacji emisji

Monitorowanie można skutecznie ułatwić poprzez:
•

Jasne określenie wydziałów miejskich/gminnych,
które będą zaangażowane w ocenę, w tym przypisanie im konkretnych ról i obowiązków zaangażowanych urzędników publicznych.

•

Zdefiniowanie odpowiednich wskaźników dla
każdego działania, które mają być monitorowane
(na przykład liczba obywateli, do których dotarły,
budżet już wydany na realizację działań, osiągnięte
oszczędności energii), w razie potrzeby zrewidowanie ich i ustalenie częstotliwości monitorowania.

•

Opracowanie monitoringu inwentaryzacji emisji
w celu właściwej oceny wpływu działań łagodzących i porównania ich z wartościami bazowymi.
Jest to szczególnie ważne dla oceny skuteczności działań, których miasto/region nie może ściśle
monitorować (na przykład liczba interwencji w zakresie efektywności energetycznej realizowanych
w mieszkaniach, gdzie pozwolenia nie muszą być
wydawane przez władze lokalne/regionalne, np.
na przejście na pompę ciepła).

System Informacji o Zarządzaniu
Energią do monitorowania planów
długoterminowych w Chorwacji
System Informacji o Zarządzaniu Energią (ISGE)
to system utworzony w ramach projektu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP) „Zwiększenie efektywności energetycznej w Chorwacji”. Podstawowym celem tego
systemu jest monitorowanie zużycia energii i
wody w sektorze budynków poprzez rachunki za elektryczność i wodę. Jak dotąd system
obejmuje jedynie budynki sektora publicznego
(ok. 75% budynków użyteczności publicznej).
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej
(OG 127/14, 116/18, 25/20) wszyscy dostawcy
w Chorwacji (zarówno energii, jak i wody) są zobowiązani do dostarczania danych dotyczących
opomiarowania oraz zużycia energii i wody przez
sektor publiczny i włączenia ich do ISGE raz w
miesiącu. W rezultacie można uzyskać szybki i
jasny obraz zużycia energii i wody w budynkach
użyteczności publicznej, a w razie potrzeby można szybko podjąć działania naprawcze w celu
rozwiązania ewentualnych krytycznych wydarzeń, takich jak pęknięcie rur wodociągowych.
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Dobre Praktyki

Zarządzanie
i Podejmowanie
Decyzji
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Zarządzanie i Terytoria Pozytywnej Energii
Podejmowanie (TEPOS) we Francji do roku
Decyzji
2050

władze publiczne

1907 gmin na 37 obszarach we Francji

sektor

Planowanie energetyczne

charakterystyka władz lokalnych

Władze miejskie i wiejskie

liczba mieszkańców

4,273,000

inwestycja

(€)

206 mln

kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

•
•

zarządzanie

Zarządzanie wielopoziomowe ma charakter pionowy (pomiędzy gminami,
terytoriami, regionem, krajem) i poziomy (pomiędzy terytoriami). Sieć TEPOS
koordynuje komitet sterujący, który spotyka się regularnie. Komitety techniczne
są organizowane co 3 miesiące w celu monitorowania postępów terytoriów i
przygotowania się do spotkań wymiany. Każdego roku organizowanych jest
około 3-4 spotkań wymiany, które gromadzą wszystkie 37 TEPOS.
Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami i usługami umożliwia nowym lokalnym władzom publicznym szybsze wdrażanie środków, a starszym zwiększanie ich wiedzy fachowej w zakresie transformacji energetycznej.

plany na
przyszłość

Celem na najbliższe lata jest poprawa monitorowania działań wdrażanych
na każdym poziomie lokalnym oraz ocena wpływu tych działań na poziomie
regionalnym.

54%

odsetek mieszkańców

•

Koordynacja regionalna za pośrednictwem komitetu sterującego (składającego się z regionalnych i krajowych władz publicznych), koordynatora
sieci i regionalnej agencji energetycznej.
Finansowanie zapewnione przez region, aby pomóc regionowi w utworzeniu wewnętrznego podmiotu do prowadzenia tej sieci.
Monitorowanie i ocena wpływu środków wdrażanych w terytoriach.
Zaangażowanie lokalnych podmiotów i zapewnienie, że realizują i
wdrażają projekty.

pozytywnie dotkniętych działaniem

Koncepcja Terytorium Pozytywnej Energii (TEPOS) została wprowadzona w celu
promowania zielonej transformacji do 2050 roku. Narzędzia i usługi są dostępne dla
wszystkich TEPOS: dni wymiany, szkolenia, indywidualne wsparcie, przewodniki, arkusze informacji zwrotnej o doświadczeniach itp. Strategia TEPOS jest oparta o 7 filarów
w każdym terytorium: podmioty gospodarcze, zasoby i efektywność materiałowa, mobilność i transport, urbanistyka i architektura krajobrazu, energia odnawialna, budynki i
zarządzanie.

krótki
opis

innowacje

•
•
•
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Wzmocnienie wielopoziomowego zarządzania, wertykalnie między miastami/gminami, terytoriami (składającymi się z kilku gmin), regionem, krajem i poziomo między
terytoriami.
Dzielenie się doświadczeniem, narzędziami i usługami, które umożliwiają nowym
lokalnym władzom publicznym szybsze wdrażanie środków, a starszym - wzmocnienie ich wiedzy fachowej na temat transformacji energetycznej.
Powszechchna dostępność urzędnika ds. transformacji energetycznej w każdym
urzędzie, który jest biegły w odpowiadaniu na zaproszenia do składania wniosków
projektowych i innowacyjnych projektów, dzięki czemu organ łatwiej korzysta z
funduszy regionalnych, krajowych, a nawet europejskich.

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku
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Zarządzanie i Realizacja koncepcji inteliPodejmowanie gentnego miasta za pośredDecyzji
nictwem centrum informacji
operacyjnej miasta Jełgawa
władze publiczne

Miasto Jełgawa, Łotwa

sektor

Inteligentne Miasto

charakterystyka władz lokalnych

Władze miejskie

liczba mieszkańców

56 062 (Rok: 2019)

inwestycja

(€)

745 660 (67% finansowane przez ERAF)
100 %

odsetek mieszkańców

kluczowe
parametry
sukcesu

Kluczowym parametrem, który przyczynił się do pomyślnego stworzenia i
prowadzenia centrum informacji operacyjnej, było wsparcie polityczne i wizja
miasta, aby stać się miastem inteligentnym.

wyzwania

Nie było żadnych poważnych wyzwań związanych z utworzeniem centrum, poza
tym, że po raz pierwszy takie centrum zostało utworzone na Łotwie.

zarządzanie

Zostały jasno określone role oraz sposób funkcjonowania i zarządzania centrum. Przyjęto podejście hierarchiczne, aby Centrum Informacji, straż miejska i
służby miejskie skutecznie współpracowały.

plany na
przyszłość

Centrum jest otwarte na nowe pomysły na narzędzia i metody, które można wykorzystać w codziennej pracy.

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

Utworzono operacyjne centrum informacyjne Inteligentnego Miasta w Jełgawie; centrum to wykorzystuje kompleksowe mechanizmy komunikacji, wymiany informacji i
analizy w celu zapewnienia bezpośredniej komunikacji między mieszkańcami miasta
Jełgawa, zarządcami infrastruktury, służbami operacyjnymi, instytucjami państwowymi i
komunalnymi, spółkami komercyjnymi oraz Komisją Ochrony Ludności.

innowacje

•
•
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Monitorowanie infrastruktury i bezpieczeństwa za pomocą czujników i inteligentnej platformy GIS, w tym m.in. przepływu ruchu, poziomu wody w rzekach,
oświetlenia miejskiego i wahań w sieci elektrycznej.
Platforma internetowa do interaktywnego zarządzania miastem, uczestnictwo
obywateli, ochrona ludności, koordynacja personelu, komunikacja i inne funkcjonalności.

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku
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Zarządzanie i Restrukturyzacja organizacyjPodejmowanie na procedur administracyjnych
Decyzji
i strukturalnych jako konsekwencja wezwania odnośnie
sytuacji kryzysu klimatycznego
w mieście Konstancja
władze publiczne

Konstancja, Niemcy

sektor

Władza publiczna/administracja

charakterystyka władz lokalnych

Miasto/wieś (Jezioro Bodeńskie)

liczba mieszkańców

285.325 (2019)

inwestycja

(€)

-

innowacje

•

•
•
•

Presja społeczna wywierana przez ruch „Piątka dla przyszłości” doprowadziła do
deklaracji politycznej i późniejszego raportu na temat działań organizacyjnych i
strukturalnych podejmowanych przez radę lokalną.

wyzwania

•

pozytywnie dotkniętych działaniem

•

•

2 maja 2019 r. rada miejska Konstancji jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
zagrożenia klimatycznego. W celu nadania ochronie klimatu najwyższego priorytetu,
zgodnie ze zobowiązaniem w uchwale, oprócz podstawowych działań organizacyjnych
podjęto wstępne decyzje dotyczące tematów i projektów związanych z klimatem. W
ciągu roku zestawiono potrzebne środki. Aby dysponować niezbędnymi zasobami, nie
tylko kadrowymi i organizacyjnymi, ale także finansowymi, pod koniec 2019r. przyjęto
również budżet na zmiany klimatu.

•

•

•

innowacje

•

•

•

•
•

58

Uchwały i sprawozdanie okresowe. Każda decyzja rady lokalnej została przeanalizowana pod kątem jej znaczenia dla klimatu (ochrona klimatu i alternatywne
możliwości działania). Ponadto, uchwała obejmuje również raportowanie co sześć
miesięcy samorządowi lokalnemu i opinii publicznej o postępach i trudnościach w
ograniczaniu emisji.
Powołanie „grupy zadaniowej ds. ochrony klimatu”. Grupa zadaniowa ma silny
wpływ nie tylko na administrację, gospodarstwa miejskie i społeczność miejską, ale
także na identyfikowanie obszarów istotnych dla ochrony klimatu w administracji
(wyznaczono 19).
Klimatyczna Rada Obywatelska. Zgodnie z mottem „przez obywateli dla obywateli”
20-osobowa rada obywateli ds. klimatu (10 z nich wybranych losowo) dysponuje
budżetem w wysokości 20 000 euro rocznie, który można przeznaczyć na prywatne
projekty chroniące klimat.
Tworzenie miejsc pracy. Zwiększenie liczebności kadry w celu szybszego i efektywniejszego zajmowania się problematyką ochrony klimatu w administracji.
Ochrona klimatu dla nowych przetargów. W przypadku nowych przetargów m.in.
imprezy, w przyszłości pod uwagę powinny być brane aspekty ochrony klimatu.

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

Zmiana pojazdów. W przypadku zasobów publicznych wydano instrukcje, aby od teraz
kupować tylko małe pojazdy elektryczne, pod warunkiem, że nie ma dla nich specjalnych
zastosowań, dla których pojazdy alternatywne nie są obecnie dostępne na rynku.
Wielokrotnego użytku zamiast jednorazowego. Nowelizacja w sprawie zapobiegania,
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów (ustawa o gospodarce odpadami), m.in. w sprawie wykorzystania naczyń wielokrotnego użytku na imprezach, materiałów jadalnych do
podawania posiłków i napojów oraz toreb papierowych. Wyjątki dopuszczalne tylko w
uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek.
Zapotrzebowanie na energię słoneczną dla nowych budynków. Obowiązkowe żądanie
wyposażania nowych budynków w fotowoltaikę przez właścicieli budynków. Wyjątki akceptowane tylko w przypadkach nieopłacalnych finansowo.
Wolne od samochodów śródmieście. Wspólnie z wyspecjalizowanymi biurami i mieszkańcami zostanie zbadane przekształcenie wewnętrznego placu miejskiego w obszar wolny od
samochodów, który będzie użytkowany w inny sposób w przyszłości.
Budżet klimatyczny. Opracowano dodatkowy budżet klimatyczny na 2020 r. w wysokości 5
mln euro.

kluczowe
parametry
sukcesu

100 %

odsetek mieszkańców

krótki
opis

•

•
•

Sprzeczne cele: Sprzeczne cele i środki są nieuniknione, jeśli chodzi o środki
ochrony klimatu.
Ogólne warunki ramowe na poziomie federalnym: Istnieją przypadki, w których
rozwiązania zgodne z ochroną klimatu nie mogą zostać wdrożone na poziomie
lokalnym, ponieważ ogólne warunki ramowe na poziomie federalnym nie są
(jeszcze) dostępne.
Ustawa o budżecie miejskim: Ramy zaciągania pożyczek miejskich nakładają
ograniczenia, na przykład pożyczanie jest możliwe tylko wtedy, gdy wydatki służą
przyszłym pokoleniom.
Granice działań lokalnych: Tylko około 40% dwutlenku węgla jest emitowane
lokalnie w Konstancji przez lokalne wykorzystanie energii. Reszta wynika głównie
z funkcji ponadregionalnych, na które na poziomie lokalnym można wpływać
jedynie pośrednio.
Sprawiedliwość społeczna: Działanie z wymaganą szybkością bez narażania
spójności społecznej jest głównym wyzwaniem na szczeblu lokalnym i krajowym.
Ochrona klimatu musi zatem być zaprojektowana tak, aby była społecznie akceptowalna.
Benchmark oszczędności CO2: Punkt odniesienia oszczędności CO2 jest ważny.
Jednak dokładna ocena jest często trudna, a w przypadku działań miękkich (np.
podnoszenie świadomości i mobilizowanie społeczności miejskiej) mało wiarygodna i możliwa przy rozsądnym wysiłku.
Dylemat najemca-inwestor: Budynki przyjazne dla klimatu wymagają większych
inwestycji, ale przynoszą korzyści tylko najemcom przez cały cykl życia ze względu na niższe koszty dodatkowe.
Dylemat materiałowy: Szybkie tworzenie przystępnej przestrzeni życiowej w
porównaniu z problematyczną klimatycznie konstrukcją z betonu i stali.

zarządzanie

Apel klimatyczny i późniejsze działania w Konstancji są regulowane przez administrację, na czele z Burmistrzem oraz Radą Lokalną. Społeczeństwo, jak również szkoły, firmy i inni lokalni interesariusze są silnie zaangażowani, nie tylko w dedykowane
działania angażujące, ale także poprzez administrację, która stale raportuje postępy.

plany na
przyszłość

Ciągłość podejmowanych uchwał i działań zależy w dużej mierze od utrzymującej się
presji społecznej, woli politycznej, finansowania i budowy sieci miast w Niemczech,
które chcą być lokalnymi liderami w transformacji klimatycznej i mogą wyznaczać
bardziej ambitne podejście oddolne.
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Zarządzanie i Żywe Laboratorium
Podejmowanie w Koprivnicy
Decyzji

władze publiczne

Miasto Koprivnica, Chorwacja

sektor

Inteligentne Miasto, oświetlenie publiczne

charakterystyka władz lokalnych

Miasto

liczba mieszkańców

30,854

inwestycja

(€)

kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

•

•
•
•
•

•

60.000 €
•

25 %

odsetek mieszkańców

pozytywnie dotkniętych działaniem

Żywe Laboratorium w Koprivnicy (LLKC), pierwsze tego typu w Chorwacji, ma na celu
wspieranie przedsiębiorców w opracowywaniu, testowaniu i promowaniu produktów oraz rozwiązań „smart city” (SC) w obszarach takich jak gospodarka odpadami,
parking, inteligentne sieci, inteligentna infrastruktura miasta itp. Infrastruktura oświetlenia publicznego była pierwszym pilotażem Żywego Laboratorium. Pierwsze działania zostały wdrożone na 24 polach testowych, skupiając się na modernizacji opraw
oświetleniowych, integracji rozwiązań inteligentnego miasta oraz zaangażowaniu kilku
producentów/dystrybutorów produktów LED. LLKC jest otwarte dla innych interesariuszy, obywateli oraz instytucji akademickich i badawczych, aby zaangażować się w
etapy projektowania i wdrażania projektu. Wizja obejmuje integrację funkcjonalności dla
sektorów takich jak zrównoważone budynki, zrównoważona mobilność, gospodarka
wodna, gospodarka odpadami, inne usługi użyteczności publicznej itp., podczas gdy
celem długoterminowym jest pełne wdrożenie rozwiązań dekarbonizacji.

krótki
opis

innowacje

•

•

60

Brak kapitału początkowego na wydatki. Projekt opierał się na finansowaniu z przemysłu, który wykorzystał pola testowe żywego laboratorium
jako nowy bezpłatny kanał marketingowy.
Wyzwania technologiczne związane z rozwiązaniami inteligentnego miasta w infrastrukturze oświetlenia publicznego, wymagającymi zasilania
również w ciągu dnia.
Niskie zaufanie. Wielu decydentów i obywateli niechętnie wnosiło swój
wkład, ponieważ nie wierzyli, że ich opinia zostanie wzięta pod uwagę
podczas procesu projektowania.

zarządzanie

Regionalna Agencja Energetyczna Północ jako instytucja publiczna, niezależna
i non-profit jest partnerem zarządzającym Żywym Laboratorium w Koprivnicy.
Przewidywano, że projekt będzie rozwijał się w zależności od jego sukcesu, aby przyciągnąć kluczowych interesariuszy. W rzeczywistości, w proces
rozwoju projektu zaangażowani byli różni interesariusze (obywatele, władze
publiczne, sektor prywatny, środowisko akademickie).

plany na
przyszłość

•
•

Nowy ekosystem: obywatele stają się świadomi wykorzystania zasobów (energii,
wody, odpadów itp.), władze rozwijają nową, zrównoważoną infrastrukturę (sieć
stacji ładowania pojazdów elektrycznych, rowery publiczne itp.), podczas gdy sektor prywatny jest zachęcany do rozwijania nowych, inteligentnych i przyjaznych dla
środowiska produktów.
Opracowanie projektu: Ustanowiono partycypacyjny proces projektowania. Obywatele, władze publiczne, firmy prywatne i instytucje akademickie wniosły wkład w
opracowanie i rozwój projektu. Ci interesariusze nie tylko uczestniczyli w projekcie,
ale także z niego korzystali.
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Zapewnienie platformy otwartej współpracy między inkubatorami,
różnymi organizacjami i obywatelami.
Aktywny udział obywateli.
Funkcjonować jako wzór do naśladowania przez inne miasta.
Wysoka akceptowalność projektu przez wielu interesariuszy.
LLKC stało się polem testowym do weryfikowania i wdrażania, co zachęciło przemysł do uczestnicwa.
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Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w rozwój laboratorium.
Partnerzy muszą zapewnić wiedzę fachową i rozwiązania technologiczne
w celu interoperacyjności systemów, aby sprostać wyzwaniom (różne
technologie, sprzęt i środowiska techniczne).
• Wzmocnienie ekosystemu poprzez promowanie i tworzenie partnerstw
z instytucjami wspierającymi, takimi jak inkubatory przedsiębiorczości, izby handlowe i inne władze publiczne. Szczególna uwaga zostanie
poświęcona wsparciu i uczestnictwu obywateli.
• Dostępność środków finansowych, nowe narzędzia finansowania i nowe
partnerstwa.
• Partnerzy branżowi są zlokalizowani na terenie całego kraju. Istnieje
potrzeba silniejszej współpracy i zachęt, aby utrzymać ich aktywność w
projekcie.
Ułatwienie sprawnego zarządzania jest wysokim priorytetem, aby zachęcić
obywateli do dalszego uczestnictwa, a żywe laboratorium do dalszego
testowania wykonalności wdrażania systemów w istniejącej infrastrukturze
miejskiej.
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Zarządzanie i Regionalny okrągły stół na
Podejmowanie rzecz promocji pojazdów
Decyzji
elektrycznych w Asturii

władze publiczne

Księstwo Asturii, Hiszpania

sektor

Transport

charakterystyka władz lokalnych

Publiczny i prywatny sektor

liczba mieszkańców

1.050.000

inwestycja

(€)

-

odsetek mieszkańców

100%

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

Nawiązano współpracę między wszystkimi regionalnymi podmiotami zaangażowanymi
w mobilność elektryczną, aby zaproponować konkretne działania promujące wykorzystanie tej technologii w różnych sektorach działalności.
Od końca 2017 r. prowadzone są wspólne działania firm i administracji w celu
zwiększenia udziału elektromobilności w transporcie, głównie drogowym.

innowacje

Zaprojektowane narzędzia do silnej współpracy publiczno-prywatnej i opracowania
propozycji współpracy z firmami, administracjami, stowarzyszeniami i użytkownikami
pojazdów elektrycznych.
Regularne spotkania, projektowanie i realizacja wspólnych działań, takich jak targi,
publikacje, testy pojazdów dla osób prywatnych i firm, kongresy międzynarodowe itp.,
pozwoliły na znaczny wzrost mobilności elektrycznej w regionie, który ma największą
infrastrukturę szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w całej Hiszpanii.
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kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

Każda firma miała początkowo własną strategię i technologię. Podczas
okrągłych stołów skupiono się na rozwiązywaniu problemów we współpracy.

zarządzanie

Okrągły stół na rzecz promocji mobilności elektrycznej w Asturii był prowadzony przez regionalne ministerstwo posiadające kompetencje w zakresie energii, przy wsparciu technicznym i zarządczym FAEN. Pozwoliło to firmom docenić silne wsparcie władz regionalnych od samego początku, a realizowane
działania miały silne zaplecze instytucjonalne. Odbyły się również spotkania
mające na celu zaangażowanie władz lokalnych w planowane wydarzenia i
działania. Stworzyło to okazję dla firm i miast do wymiany poglądów i dialogu
na temat ich problemów i potrzeb oraz sposobów ich rozwiązywania.

plany na
przyszłość

•
•
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•

Udana współpraca między różnymi podmiotami z naciskiem na rozwiązywanie problemów.
Wyartykułowane problemy i potrzeby każdego uczestnika, pozwalające na
płynny dialog i poznanie możliwości każdej z firm.

Ciągłość współpracy i dialogu między zainteresowanymi podmiotami.
Inne/nowe technologie, takie jak wodór, mogą przyspieszyć transformację.
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Zarządzanie i Aplikacja na smartfony
Podejmowanie “Jelgavaspilseta”
Decyzji

władze publiczne

Miasto Jełgawa, Łotwa

sektor

Inteligentne Miasto

charakterystyka władz lokalnych

Władze miejskie

liczba mieszkańców

55 972 (Rok, 2019)

inwestycja

(€)

-

odsetek mieszkańców

100% plus odwiedzającys/turyści

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

Opracowano aplikację na smartfony „Jelgavaspilseta”, za pomocą której mieszkańcy
mogą przedstawiać zalecenia dotyczące poprawy środowiska miejskiego. Aplikacja
mobilna zapewnia wiele funkcjonalności, takich jak zgłaszanie problemów/uszkodzeń
z geolokalizacją, telefony alarmowe, usługi użyteczności publicznej, monitorowanie/
raportowanie.

innowacje

Mieszkańcy są informowani o stanie miasta. Mieszkańcy mogą aktywnie monitorować
procesy w mieście i informować władze lokalne, jeśli dzieje się coś złego.
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kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

Nie wszyscy obywatele w podeszłym wieku korzystają ze smartfonów. To
wyzwanie zmienia się z roku na rok.

zarządzanie

Aplikacja została stworzona, aby wspierać działalność miejskiego centrum
informacji operacyjnej oraz zapewnić szybkie, nowoczesne i interaktywne rozpowszechnianie i gromadzenie informacji wśród mieszkańców Jełgawy.

plany na
przyszłość

Aktualizacje i nowe funkcje realizowane za pośrednictwem aplikacji.
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•

Ekspertyza techniczna, która zapewniła stworzenie przyjaznego i praktycznego narzędzia.
Zaangażowanie w międzynarodowy projekt: „Poprawa systemu ochrony
ludności w Jełgawie i Szawle (C-System)” zapewniło znaczną poprawę
systemu.
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Infrastruktura
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Infrastruktura Inteligentna Trikala

władze publiczne

Gmina Trikala, Grecja

sektor

Inteligentne Miasto

charakterystyka władz lokalnych

Gmina wiejska

liczba mieszkańców

81.355

inwestycja

(€)

krótki
opis

•

Budynki i infrastruktura komunalna – Inteligentne czujniki dostarczają w
czasie rzeczywistym informacji o zapotrzebowaniu na energię i jej wykorzystaniu w budynkach komunalnych oraz oświetleniu ulicznym. Dzięki analizie danych można podjąć środki w celu zmniejszenia zużycia. Ponadto,
na parterze Urzędu Miejskiego powstało Centrum Sterowania Inteligentnego Miasta, gdzie terminale monitorują systemy inteligentnego miasta, które
uruchamiają działania.
• Inne usługi – Za pośrednictwem aplikacji Smart Open Mall lokalne sklepy
udostępniają obywatelom oferty handlowe za pośrednictwem lokalnej sieci
Wi-Fi. Platforma i aplikacja internetowa „20000” dostarczają informacje
na temat postępów we wnioskach transakcyjnych obywateli do władz
lokalnych. System Tele-Care jest wykorzystywany dla wybranej liczby
mieszkańców w potrzebie; umożliwia to służbom zdrowia i opieki społecznej, poprzez technologie informatyczne i komunikacyjne, świadczenie
kompleksowych usług podstawowej opieki zdrowotnej dla słabszych
grup społecznych. E-KEP (Automatyczne Centrum Obsługi Obywateli) to
automaty podobne do bankomatów, które umożliwiają mieszkańcom o
każdej porze dnia i nocy szybkie zażądanie i wydrukowanie zaświadczeń
o sprawdzeniu stanu cywilnego, aktów stanu cywilnego i innych powiązanych dokumentów władz miejskich, w łatwy i prosty sposób.
Planuje się, że udane działania pilotażowe będą zwiększane dzięki finansowaniu z funduszy krajowych i europejskich lub we współpracy z dostawcami
rozwiązań.

innowacje

•
•

100%

odsetek mieszkańców

pozytywnie dotkniętych działaniem

•

krótki
opis

•

•

•
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Gmina Trikala opracowała inicjatywę Inteligentna Trikala, obejmującą infrastrukturę, usługi i aplikacje inteligentnego miasta od 2014 r., mającą na celu przejście
na zrównoważone usługi miejskie i ułatwienie życia obywatelom. W różnych
sektorach wdrożono kilka inteligentnych działań, głównie poprzez tworzenie klastrów z firmami technologicznymi w celu testowania aplikacji/rozwiązań, a także
projektów badawczych, z których wiele jest finansowanych w ramach programu
„Horyzont 2020”. Działania te obejmują:
Sektor transportu – Przyjęto system parkowania z czujnikami, aby zniechęcić
kierowców do nielegalnego parkowania (np. na rampach). W takich przypadkach
powiadamia on policję drogową. Pilotażowo uruchomiono również inteligentny
system parkowania obejmujący ograniczoną liczbę miejsc. Uzupełnieniem tych
działań jest system monitoringu sygnalizacji świetlnej oraz inteligentny system
oświetlenia ulicznego, który umożliwia monitoring, a w tym ostatnim przypadku
także zdalne sterowanie i programowanie. W zakresie transportu publicznego
autobus bez kierowcy był wcześniej testowany w gminie w ramach projektu
Horyzont 2020. Takie autobusy będą w nadchodzącym okresie wykorzystywane
do komunikacji miejskiej.
Sektor odpadów – W sektorze odpadów gmina przyjęła inteligentny system
zarządzania, oparty na objętości pojemników, w celu optymalizacji tras zbiórki.
Przyjęcie tej metody doprowadziło do ogólnej redukcji kosztów o 40%, przy
inwestycji wynoszącej jedynie 24 000 euro.
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Aplikacje Inteligentnego Miasta w usługach komunalnych i infrastrukturze.
Wspólny rozwój projektów z firmami technologicznymi i środowiskiem
akademickim.
Finansowane z połączenia funduszy miejskich, podmiotów rynkowych
i funduszy badawczych, podczas gdy podobny montaż finansowy jest
wykorzystywany do zwiększania skali projektów pilotażowych.

kluczowe
parametry
sukcesu

•
•

Silne zaangażowanie polityczne jest najważniejszym parametrem sukcesu.
Do stworzenia ścieżki potrzebna jest wizja strategiczna.

wyzwania

•
•

Ograniczone finansowanie dostępne ze źródeł regionalnych lub krajowych.
Zmiana zachowań obywateli i brak wiary wobec innowacyjnych projektów oraz
intencji politycznych.

zarządzanie

W gminie powołano specjalną jednostkę, która ma koordynować wszystkie
działania oraz działania w ramach programu inteligentnego miasta.
Ponadto, platforma i aplikacja internetowa „20000” zostały wykorzystane do
koordynowania rozwiązań inteligentnego miasta oraz ułatwienia cyfryzacji
interakcji obywateli z usługami miejskimi (wnioski, zaświadczenia, dokumenty
prawne itp.). Centrum Zarządzania Inteligentnego Miasta to kolejna użyteczna
infrastruktura, która pomaga władzom lokalnym monitorować inteligentne usługi.

plany na
przyszłość

•
•
•
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Niższe koszty innowacyjnych produktów.
Możliwości finansowania (np. poprzez krajowe programy finansowania).
Budowanie kompetencji urzedników miejskich.
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Infrastruktura Ulepszone oświetlenie uliczne z technologią LED i technologią Inteligentnego Miasta w San Martín del Rey
Aurelio
władze publiczne

San Martín del Rey Aurelio, Hiszpania

sektor

Publiczny

charakterystyka władz lokalnych

Władze lokalne

liczba mieszkańców

16.584

inwestycja

(€)

kluczowe
parametry
sukcesu

•
•

999.790 €
100%

odsetek mieszkańców

pozytywnie dotkniętych działaniem

Urząd Miasta przeprowadził modernizację opraw konwencjonalnych na nowe LED,
zastosowane na połowie jego oświetlenia ulicznego. W przypadku połowy liczby opraw
obowiązuje autonomiczne sterowanie dynamiczne, podczas gdy pozostała liczba
opraw została właśnie wymieniona na nowe, diodowe. Nowa infrastruktura oświetlenia
ulicznego obejmuje technologię, która zapewnia dodatkowe usługi, takie jak usługi WiFi na obszarach wiejskich o ograniczonej dostępności. Nowy system zmniejsza koszty
energii i emisje o 68%.

krótki
opis

innowacje

•
•

Aby sprostać głównemu wyzwaniu, kluczem do podjęcia decyzji o postępie
i włączeniu była współpraca pomiędzy Radą Miasta, przedsiębiorstwami i
ekspertami z sektora, wraz z wkładem podmiotów, które odgrywają dynamiczną rolę, takich jak agencje energetyczne czy innowacyjne systemy.

zarządzanie

Współpraca Urzędu Miasta z podmiotami wspierającymi, takimi jak Regionalna
Agencja Energetyczna, oraz istnienie Miejskiego Zarządcy ds. Energii, pomaga
stworzyć odpowiednie ramy z wystarczającymi zasobami do realizacji projektów poprawy energii w gminie. Pozwala to politykom na podejmowanie decyzji
w oparciu o jasne względy techniczno-ekonomiczne.

plany na
przyszłość

•

•

Dynamiczne systemy regulacji i sterowania w każdej oprawie dla zoptymalizowania
działania zgodnie z lokalnymi potrzebami.
Infrastruktura oświetlenia ulicznego wraz z wyposażeniem w inteligentne technologie staje się podstawą systemu inteligentnego miasta, oferującego usługi w
zakresie oświetlenia ulicznego, gospodarki odpadami i sieci sygnalizacji świetlnej.
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Zainteresowanie Urzędu Miasta zapewnieniem nowych usług publicznych
dla posiadanych obiektów.
Współpraca kierownika ds. energii w Urzędzie Miejskim z ekspertami technicznymi i Regionalną Agencją Energetyczną tworzy niezbędny program
współpracy w celu opracowania innowacyjnych projektów.
Krajowe linie wsparcia na realizację tych projektów, ułatwiają ich realizację. Ważnym czynnikiem jest wykwalifikowany personel do identyfikacji
odpowiednich ekonomicznych linii wsparcia.

wyzwania

OSZCZĘDNOŚC ENERGII
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•

71

Dostępność krajowych lub regionalnych funduszy i dotacji na rozwój tych
projektów jest kluczowa. Współpraca między różnymi podmiotami pozwala na identyfikację innych opcji finansowania projektów, takich jak przedsiębiorstwa usług energetycznych.
Istnienie Miejskiego Zarządcy ds. Energii ułatwia cały proces. W małych lub
średnich administracjach lokalnych, przy braku lub ograniczonej dostępności takiego menedżera, przydatną strategią rozwiązania tej luki może
być współpraca z Regionalnymi Agencjami Energetycznymi.

663 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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345,5 ton/rok

Infrastruktura Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost
efektywności energetycznej
i niezawodności systemu
oświetlenia publicznego w
mieście Campia Turzii

kluczowe
parametry
sukcesu

Tworzenie wizji: Opracowanie długoterminowej wizji, która obejmuje:
• Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na drogach publicznych poprzez zapewnienie oświetlenia ulicznego zgodnie z wysokimi standardami.
• Zmniejszenie śladu węglowego systemu oświetlenia publicznego.
• Wkład w krajowe i międzynarodowe wysiłki na rzecz zmniejszenia zużycia
energii i emisji gazów cieplarnianych.

wyzwania

•

władze publiczne

Miasto Campia Turzii, Rumunia

sektor

Efektywność energetyczna

charakterystyka władz lokalnych

Lokalne władze miejskie

liczba mieszkańców

22 223 (Spis Ludności, 2011)

•
•

280 290 (205 254 jako grant).

•

Więcej niż 10 %

•

inwestycja

(€)

odsetek mieszkańców

Brak wiedzy na temat efektywności energetycznej lokalnych/regionalnych decydentów.
Trudny dostęp do spójnych i wiarygodnych danych dotyczących energii.
Niewystarczające środki na sfinansowanie prac związanych z efektywnością energetyczną.
Słaba dostępność na rumuńskim rynku innowacyjnych i sprawdzonych
technologii efektywności energetycznej.
Brak lokalnych wykonawców do utrzymania jakości systemu.

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

Modernizacja oświetlenia ulicznego w dzielnicach Insula i Sancrai miasta Campia Turzii
w celu zwiększenia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa na drogach, a także
znacznej redukcji emisji CO2 i kosztów energii. Projekt ma na celu zidentyfikowanie
wszystkich możliwych ekonomicznie i technicznie możliwości oszczędzania energii, a
także zidentyfikowanie czynników, które mogą poprawić parametry oświetleniowe systemu oświetlenia publicznego. Proponowane rozwiązanie modernizacyjne obejmuje:
•
Wymianę 403 obecnych opraw oświetleniowych na oprawy LED.
•
Funkcję dynamicznego oświetlenia.
•
Instalację systemu zdalnego zarządzania.

innowacje

Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zapewnienie wyższego poziomu
efektywności energetycznej systemu oświetlenia publicznego oraz wprowadzenie
innowacji, gdyż większość lamp nie wykorzystuje aktualnej i nowoczesnej technologii.

zarządzanie

Władze lokalne, miasto Campia Turzii, przyjęły jasną i ambitną politykę energetyczną. Plan poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego
został opracowany przy pomocy projektu C-Track 50.
Podczas opracowywania planu toczyło się wiele dyskusji wokół identyfikacji
potrzeb gminy, priorytetyzacji zidentyfikowanych działań i środków w oparciu o
ich wpływ na zużycie energii i korzyści dla społeczeństwa, propozycje alternatywnych scenariuszy technicznych i ekonomicznych dla najważniejszych
działań, identyfikacja źródeł finansowania, a wsparcie merytoryczne zapewniono podczas przygotowania wniosku projektowego.
Miasto Campia Turzii przeznaczyło zasoby finansowe i ludzkie na audyt energetyczny i opracowanie wniosku projektowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej systemu oświetlenia publicznego i zobowiązało się
zapewnić wymagane zasoby do realizacji, obsługi i monitorowania wyników
projektu.

plany na
przyszłość

Więcej systemów finansowania umożliwiłoby osiągnięcie lepszych wyników.
Ponadto, dedykowane szkolenia dla personelu, jako użytkownika końcowego, mogą zmaksymalizować wyniki projektu w dłuższej perspektywie.
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273,4 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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318 ton/rok

Infrastruktura Oświetlenie LED w tunelach
na Maderze

władze publiczne

Region Madera, Portugalia

sektor

Regionalna Dyrekcja Dróg

charakterystyka władz lokalnych

Władze wyspy

liczba mieszkańców

Ok. 260 tys.

inwestycja

(€)

629 520 (137 899 z narodowych funduszy)

odsetek mieszkańców

-

pozytywnie dotkniętych działaniem

Oświetlenie LED zainstalowano w 11 tunelach zlokalizowanych na drogach
zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Dróg.
W celu realizacji tego projektu Regionalna Dyrekcja Dróg wystąpiła do Funduszu
Efektywności Energetycznej (krajowy fundusz) o zapewnienie finansowania instalacji
energooszczędnych lamp LED, które zmniejszają zużycie energii elektrycznej o co najmniej 60%. Oznacza to ogromne obniżenie rocznych rachunków za energię, ponieważ
światła w tunelach są włączone przez 24 godziny na dobę. Tunele objęte interwencją
były tymi, w których interwencja była najbardziej potrzebna.
Przeprowadzone interwencje mają okres zwrotu około 40 miesięcy. Technologia „LED”
okazała się rozwiązaniem opłacalnym z ekonomicznego, ekologicznego i społecznego
punktu widzenia, ponieważ zmniejsza zużycie energii, a co za tym idzie koszty energii,
bez obniżania jakości oświetlenia.

krótki
opis

innowacje

74

Ten innowacyjny projekt umożliwił zmniejszenie zużycia energii i wpływu oświetlenia
ulicznego na środowisko, a jednocześnie zmniejszenie rachunków za energię, udostępniając większy budżet na przyszłe interwencje w innych tunelach. Ze względu na mały
okres zwrotu i oczekiwaną żywotność technologii LED przekraczającą 100 000 godzin
pracy szacuje się, że po 10 latach rozwiązanie LED obniży koszty energii nawet o 90%.
Oprócz miejskiego oświetlenia publicznego, oświetlenie tunelowe w technologii LED
jest rozwiązaniem, które powinno być zawsze brane pod uwagę i powinno stać się
standardową praktyką we wszystkich regionach.

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

kluczowe
parametry
sukcesu

Wsparcie polityczne, wiedza techniczna

wyzwania

Największym wyzwaniem jest pozyskanie finansowania na zastąpienie
tradycyjnego oświetlenia tuneli technologią LED, co jest możliwe tylko dzięki
programom wsparcia finansowego.

zarządzanie

Działania opierały się na personelu administracyjnym.

plany na
przyszłość

Nowe schematy finansowania.
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2152 MWh/rok
(462,89 toe/
rocznie, 237.000€)

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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1151 ton/rok

Infrastruktura Pojazdy elektryczne w
administracji publicznej

władze publiczne

Region Madera, Portugalia

sektor

Usługi regionalnej administracji publicznej

charakterystyka władz lokalnych

Administracja publiczna

liczba mieszkańców

Ok. 260 tys.

inwestycja

(€)

100% finansowania przez Fundusz Ochrony Środowiska

odsetek mieszkańców

Usługi regionalnej administracji publicznej

pozytywnie dotkniętych działaniem

Pojazdy elektryczne są użytkowane przez Reginalną Administrację Publiczną od
2018 roku. Obecnie Samorząd Regionu korzysta z 15 pojazdów elektrycznych (EV),
uzyskanych w wyniku wniosków zatwierdzonych w I i II etapie Programu Wspierania
Mobilności Elektrycznej Administracji Publicznej Funduszu Ochrony Środowiska (2017
i 2018). Dzięki temu sfinansowano całkowity koszt (w tym VAT) leasingu pojazdów elektrycznych na okres 48 miesięcy, a także zakupu i instalacji stacji ładowania, do maksymalnej liczby równej liczbie leasingowanych pojazdów.
Pojazdy elektryczne umożliwiły zastąpienie starszych pojazdów (powyżej 12 lat).
Stanowiły one dla regionu wysoki koszt w postaci paliwa i kosztów utrzymania, a wiele
z nich „zastało się” długo czekając na części, co często uniemożliwiało prawidłowe
wykonanie niektórych usług.
W porównaniu do pojazdów konwencjonalnych, pojazdy elektryczne zużywają 5 razy
mniej energii na pokonanie tej samej odległości, mają znacznie niższe koszty utrzymania, nie emitują zanieczyszczeń w centrach miast i charakteryzują się niskim poziomem
hałasu. W ten sposób przyczyniają się do poprawy. jakość powietrza i ograniczenia
degradacji budynków w miastach.

krótki
opis

innowacje

76

Zastosowanie wydajniejszej technologii, a także wykorzystanie innego wektora energii
niż w pojazdach konwencjonalnych, pozwala na ograniczenie zewnętrznego uzależnienia od ropy, ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Pojazdy
elektryczne pozwalają również na większą penetrację energii odnawialnej, a w konsekwencji zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej.
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kluczowe
parametry
sukcesu

Wsparcie polityczne.

wyzwania

Wyzwaniem było zademonstrowanie osiągów pojazdów elektrycznych
stosowanych w usługach publicznych, a mianowicie w zakresie autonomii
pojazdów.

zarządzanie

Działania opierały się na personelu administracyjnym.

plany na
przyszłość

Nowe schematy finansowania, które zastąpią wszystkie pojazdy z silnikami
Diesla i benzyną w administracji publicznej.
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80% oszczędności
w porównaniu z
silnikami
spalinowymi

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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80% oszczędności
w porównaniu z
silnikami
spalinowymi

Infrastruktura Zachęty do zakupu
pojazdów elektrycznych na
Maderze

władze publiczne

Region Madera, Portugalia

sektor

Transport Społeczeństwo i przedsiębiorstwa

charakterystyka władz lokalnych

-

liczba mieszkańców

Ok. 260 tys.

inwestycja

(€)

Finansowane przez Fundusz Ochrony Środowiska

odsetek mieszkańców

pozytywnie dotkniętych działaniem

Dwa programy motywacyjne zostały stworzone i wdrożone przez Samorząd Regionalny. Pierwszy, na wyspie Porto Santo, powstał, aby wspierać nabywanie pojazdów
elektrycznych (EV) przez obywateli i przedsiębiorstwa. W tym celu opublikowano
rozporządzenie nr 434/2019 z 7 sierpnia, które reguluje zachętę dla mobilności elektrycznej na wyspie Porto Santo, zwaną „PRIME-RAM”, z budżetem 400 000 euro przewidzianym w budżecie regionu na 2019 r. Inicjatywa jest zgodna z Planem Działań na
rzecz Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Regionu Autonomicznego Madery (RAM)
oraz projektem „Porto Santo Sustentável – Inteligentna wyspa wolna od skamielin”.
Łącznie współfinansowane przez Samorząd Regionalny były 42 pojazdy elektryczne.
Drugi program motywacyjny w regionie Madery sfinansował zakup pojazdów elektrycznych przez obywateli i przedsiębiorstwa. W tym celu opublikowano rozporządzenie nr
110/2020 z dnia 1 kwietnia, które reguluje zachętę dla mobilności elektrycznej w regionie Madery, zwaną „PRIME-RAM” z budżetem 1 miliona euro przewidzianym w budżecie regionu na rok 2020. W kwietniu i październiku 2020 r. 174 pojazdy elektryczne
(114 do użytku prywatnego i 60 w przedsiębiorstwach) oraz 16 rowerów elektrycznych
zostało dofinansowanych przez Samorząd Regionalny.

krótki
opis

innowacje
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Obywatele i firmy odnoszą bezpośrednie i pośrednie korzyści
(np. korzyści środowiskowe w centrach miast).

Zastosowanie wydajniejszej technologii, a także wykorzystanie innego wektora energii
niż w pojazdach konwencjonalnych, pozwala na ograniczenie zewnętrznego uzależnienia od ropy, ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.
Pojazdy elektryczne pozwalają również na zwiększony udział energii odnawialnej, a w
konsekwencji zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej.

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

kluczowe
parametry
sukcesu

Na poziomie politycznym wizja zrównoważonego rozwoju na nadchodzące
lata pojawia się w agendzie politycznej. Ponadto, krajowe ramy prawne mogą
zapewnić szereg korzyści finansowych obywatelom, którzy zamierzają kupić
samochód elektryczny. Równolegle trwające kampanie uświadamiające i
promujące korzystanie z rowerów i wprowadzenie systemów wypożyczania
rowerów doprowadzą do zmniejszenia uzależnienia od samochodu. Ponadto,
rosnąca liczba pojazdów elektrycznych świadczy o tym, że obywatele i przedsiębiorstwa stopniowo akceptują mobilność elektryczną.

zarządzanie

Personel administracyjny.

plany na
przyszłość

Nowe schematy finansowania

OSZCZĘDNOŚC ENERGII
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1,832 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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420 ton/rok

Urbanistyka/
Planowanie
Przestrzenne

80
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Urbanistyka/ Zintegrowane planowanie
Plnowanie
i partycypacja społeczna na
Przestrzenne rzecz zrównoważonego rozwoju dzielnic miejskich we
Freiburgu
władze publiczne

Miasto Freiburg, Niemcy

sektor

Urbanistyka i budownictwo

charakterystyka władz lokalnych

Miasto

liczba mieszkańców

227.090 (2019)

inwestycja

(€)

Przygotowanie terenu, infrastruktura i budynki użyteczności publicznej finansowane ze sprzedaży działek i funduszy regionalnych
4.4%

odsetek mieszkańców

innowacje

•
•

kluczowe
parametry
sukcesu

Miasto Fryburg, aby zaradzić palącemu lokalnemu niedoborowi mieszkań, opracowało zrównoważone planowanie dzielnicy Rieselfield. Koncepcja Rieselfeld, z 70
hektarami o mieszanym przeznaczeniu, jest obecnie w pełni opracowana i wdrożona,
obejmując energooszczędne elementy konstrukcyjne o stosunkowo dużej gęstości,
dobrą łączność z transportem publicznym, a także mieszany społecznie i włączający skład
demograficzny. Koncepcja została opracowana w podejściu etapowym z uwzględnieniem pomysłów i potrzeb decydentów samorządowych, obywateli i interesariuszy, pod
kątem zrównoważenia środowiskowego i społecznego. Okręg „Rieselfeld” pokazuje, w jaki
sposób można skutecznie zoperacjonalizować politykę ekologiczną na poziomie lokalnym.

innowacje

•

•

•
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Zaangażowanie społeczne było podstawą koncepcji, planowania i realizacji rozwoju Rieselfeld. Formy zaangażowania były dynamiczne i oparte na potrzebach, aby
zapewnić, że dzielnica będzie integracyjna (zwłaszcza dla rodzin i osób starszych).
Stowarzyszenie powstało w celu organizowania wydarzeń społecznych/kulturalnych, a także pełnienia funkcji platformy mobilizacji obywateli.
Promowano różnorodność architektoniczną i społeczną poprzez ograniczanie
wielkości działek budowlanych i ich sprzedaży indywidualnym deweloperom,
do progu 500 mieszkań oraz mieszanie mieszkań finansowanych prywatnie i
dotowanych.
Nabywcy działek zostali umownie zobowiązani do spełnienia standardów budynków niskoenergetycznych, przy maksymalnym zużyciu energii 65 kWh/m²∙rok (co
było wówczas bardzo ambitne). Wymagało to również podłączenia budynków do
miejskiej sieci ciepłowniczej.
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•

•

wyzwania

•
•

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

•

zarządzanie

•

•

plany na
przyszłość

•

•
•
•
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Zastosowano zintegrowane podejście do planowania przestrzeni zielonych, aby zapewnić mieszkańcom wystarczającą ilość placów zabaw,
otwartych przestrzeni oraz ścieżek rowerowych.
Priorytetowo potraktowano transport niskoemisyjny, łącząc teren z miejską
siecią tramwajową, wdrażając środki uspokajania ruchu i zniechęcając do
posiadania indywidualnego transportu zmotoryzowanego.
Opracowano koncepcję infiltracji wód opadowych w celu zmniejszenia
ilości wody odprowadzanej do systemu kanałów.
Przywództwo polityczne i wysoki poziom świadomości społecznej w
zakresie zrównoważenia środowiskowego. Wizja zrównoważonej urbanistyki zapewniła, że od samego początku dokładnie rozważono wpływy ekologiczne i społeczne. Zaangażowanie społeczne na wszystkich
etapach zapewniło, że nowa dzielnica będzie inkluzywna, a poczucie
wspólnoty będzie mogło zostać rozwinięte.
Własność publiczna procesu. Samorząd zainwestował znaczną ilość
czasu i środków w formułowanie i udoskonalanie koncepcji na wszystkich
etapach rozwoju. Co więcej, miasto mogło zobowiązać deweloperów do
realizacji bardziej ambitnych celów zrównoważonego rozwoju niż wymagane przez prawo, poprzez sporządzanie umów, które trzeba było podpisać przy zakupie działek.
Dawne wykorzystanie. Ponieważ teren był wykorzystywany jako
oczyszczalnia ścieków przez ponad sto lat, konieczne było przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań gruntu oraz usuwania/remediacji gleby.
Opozycja społeczna. Projekty typu greenfield (realizowane na terenie dotychczas niezabudowanym i bez infrastruktury, najczęściej dotychczas rolniczym, leśnym czy rekreacyjnym) spotykają się we Freiburgu ze znacznym
sprzeciwem. Przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne w
celu zbudowania zaufania do projektu, podczas gdy dla niezabudowanych
dotychczas hektarów (oznaczonych jako rezerwat NATURA 2000) ustalono
ograniczenia urbanistyczne.
Samorząd lokalny miał duże doświadczenie w tworzeniu nowych dzielnic
w mieście, z wcześniejszymi projektami zrównoważonego planowania i
rozwoju miast, takich jak dzielnica Vauban. W rezultacie samorząd lokalny
dysponuje solidnymi możliwościami technicznymi i rozwiązaniami instytucjonalnymi dla tak złożonych projektów.
Interesariusze zaangażowani w planowanie i realizację projektów, takich jak
Rieselfeld, stanowią szereg departamentów samorządowych, planistów
energetycznych, architektów, konsultantów, właścicieli firm, deweloperów i
obywateli (którzy często angażują się w działania publiczne).
Aby przezwyciężyć opozycję społeczną, potrzebne jest większe zaangażowanie społeczne. Należy podjąć wysiłki w celu zrównoważenia wyzwań związanych z takimi projektami, dekarbonizacji miasta przy jednoczesnym zapewnieniu integracji społecznej i dochodowości.
Należy przyspieszyć rozwiązywanie problemów prawnych.
Regulacje na poziomie regionalnym i krajowym (tj. normy, cele, finansowanie) umożliwią rozwój lokalnych zrównoważonych projektów.
Fundusze europejskie, krajowe i regionalne oraz narzędzia finansowania są
kluczowymi parametrami projektowania i wdrażania zielonych projektów.
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Urbanistyka/ Wzorcowa zielona
Plnowanie
społeczność wiejska Megalos
Przestrzenne Evidrios Farsalon

władze publiczne

Gmina Farsala, Grecja

sektor

Publiczny

charakterystyka władz lokalnych

Władza wiejska

liczba mieszkańców

18.545

inwestycja

(€)

innowacje

Projekt jest bardzo innowacyjny, ponieważ jest skierowany do różnych sektorów i ma na celu wdrożenie szerokiej, wszechstronnej palety rozwiązań/
działań, aby z powodzeniem zilustrować zrównoważony model społeczności,
który szanuje środowisko, obywateli i przyszłe pokolenia, zademonstrować
innowacyjne rozwiązania oraz promować społeczne i gospodarcze włączenie.
W rezultacie projekt:
• Wdraża nowy, innowacyjny, zrównoważony model rozwoju.
• Ma na celu osiągnięcie zerowego bilansu energetycznego w społeczności,
dzięki prywatnym inwestycjom w instalację największego parku fotowoltaicznego w Grecji i na Bałkanach, o łącznej mocy 9,99 MW.
• Chroni środowisko naturalne.
• Przyczyni się do walki ze zmianą klimatu oraz osiągnięcia krajowych i europejskich celów środowiskowych.
• Tworzy nowe miejsca pracy, a w konsekwencji poprawi życie mieszkańców i wspomoże rozwój regionu.
• Zwiększy lokalne możliwości pracy technicznej, zwłaszcza dla młodych
naukowców/techników.
• Utrzyma i wzmocni społeczność obywatelską.
• Wdraża działania modernizacyjne i usługi turystyczne.
• Chroni wrażliwe grupy podczas ekstremalnych wydarzeń (w wyniku modernizacji energetycznej domów).
Ten zrównoważony model społeczności, a w szczególności różne planowane
działania, może być powielany przez inne władze lokalne i regionalne w całej
Europie, niezależnie od różnic geograficznych i klimatycznych.

kluczowe
parametry
sukcesu

Posiadanie niezbędnej wiedzy technicznej i wystarczających zasobów miało
kluczowe znaczenie dla opracowania projektu i przygotowania wszystkich
niezbędnych studiów (takich jak studia wykonalności i analizy techniczne), a
także dla prac przygotowawczych (np. zaangażowanie interesariuszy i przygotowanie dokumentacji przetargowej).

wyzwania

Aby osiągnąć lokalne cele i wdrożyć zieloną społeczność jako projekt
demonstracyjny w Grecji, konieczne jest bezpośrednie finansowanie z regionu Tesalii lub rządu centralnego. Zapewnienie tego finansowania okazało się
poważnym wyzwaniem.

zarządzanie

Propozycja projektu została w całości opracowana przez wydział techniczny
gminy. W związku z tym wiele wysiłku włożono w opracowanie pomysłu na
projekt, przygotowanie opracowań technicznych i zaangażowanie kluczowych
interesariuszy, a także mobilizację i koordynację istotnych zasobów oraz
wiedzy fachowej.

plany na
przyszłość

Aby ułatwić projektowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów lokalnych,
takich jak zielona społeczność wioski Megalos Evidrios, ważne są następujące parametry:
• Dostępne fundusze krajowe lub regionalne (lub nawet fundusze europejskie).
• Jasna, długoterminowa wizja (gminy/władzy publicznej).
• Interesariusze i obywatele ufający działaniom władz (lokalnych), które
mają na celu osiągnięcie oszczędności energii i ochronę środowiska.

4.000.000 €

odsetek mieszkańców

5%

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis
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Wzorcowy projekt zielonej społeczności wiejskiej obejmuje projektowanie i wdrażanie
interwencji, które wspierają „zielony rozwój”, prowadząc do zerowego zużycia energii
netto w wiosce Megalos Evidrios.
Planowane interwencje dotyczą efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł
energii, zrównoważonego transportu, gospodarki odpadami, gospodarki zasobami
wodnymi i bioklimatycznych przestrzeni miejskich. Konkretne działania obejmują:
• Remont przegród zewnętrznych budynków: 175 domów i 3 budynków komunalnych (w szczególności docieplenie i wymiana okien).
• Instalacje solarnych podgrzewaczy wody z trzema źródłami ogrzewania w domach
prywatnych.
• Modernizację oświetlenia ulicznego o autonomiczne oprawy oświetleniowe.
• Rozbudowę infrastruktury dla rowerów elektrycznych i wymianę pojazdów floty
miejskiej na elektryczne.
• Modernizacje miejskich pomp wodnych o urządzenia inwerterowe.
• Instalacje systemów fotowoltaicznych na budynkach (budynki mieszkalne i komunalne).
• Zapewnienie domowych pojemników na kompost.
Ponadto, w ramach programu JESSICA, na tym terenie powstanie zakład do produkcji
energii elektrycznej z biogazu i biomasy.
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Urbanistyka/ Utworzenie modelowego rePlnowanie
gionu klimatyczno-energePrzestrzenne tycznego w okręgu Murtal

władze publiczne

Okręg Murtal, Austria

sektor

Regionalne planowanie energetyczne

charakterystyka władz lokalnych

Okręg Murtal składa się z 20 gmin, głównie wiejskich

liczba mieszkańców

72.000

inwestycja

(€)

-

odsetek mieszkańców

innowacje

Innowacja polega tutaj na szerokim procesie partycypacji, angażującym wielu
interesariuszy z różnych sektorów. Po analizie aktualnej sytuacji oraz dostępnego potencjału dla OZE i zwiększenia efektywności energetycznej, opracowany
został model energetyczno-klimatyczny (deklaracja misji), a następnie ustalono
priorytety tematyczne do realizacji i określone konkretne działania.

kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

Kluczowym wyzwaniem było podniesienie świadomości w poszczególnych
społecznościach, z których część obawiała się nałożenia na nie dużego
nakładu pracy lub dodatkowych kosztów. W niektórych przypadkach konieczne było przeprowadzenie wielu dyskusji, aby ich przekonać.

zarządzanie

Zaangażowanie na szeroką skalę interesariuszy: administracji publicznej, polityków, ekonomistów, przedstawicieli sektora energetycznego i infrastruktury,
rolników, leśników i firm prywatnych.

plany na
przyszłość

Informacje i podnoszenie świadomości w zakresie tematycznych punktów
wdrażania.

100 %

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis
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Cel: Za pomocą Regionu Modelowego Klimatu i Energii (KEM) okręg Murtal stawia
sobie za cel, aby w perspektywie średnioterminowej stać się regionem neutralnym dla
klimatu. Region, ze swoim niegdyś klasycznym przemysłem ciężkim, dokonał zmian
strukturalnych niezbędnych do przekształcenia się w region z wieloma innowacyjnymi
firmami high-tech i szerokim portfolio materiałów.
Kluczowe wskaźniki: Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez
zwiększenie efektywności energetycznej budynków i procesów, a także mobilności
oraz wykorzystanie obfitego i niewykorzystanego jeszcze potencjału energii odnawialnej, takiej jak biomasa, energia słoneczna, wiatrowa i wodna, a także przemysłowe
ciepło odpadowe. Zastąpienie paliw kopalnych źródłami odnawialnymi ma na celu pobudzenie i wzmocnienie energetyki. Odpływ siły nabywczej z kopalnych źródeł energii
ma zostać przekierowany i zainwestowany w projekty regionalne, zapewniając w ten
sposób miejsca pracy i dochody w regionie wiejskim charakteryzującym się emigracją. Wraz z przemianą w zakresie energii i mobilności, gospodarka regionalna zostanie
pobudzona, będzie prowadzona aktywna ochrona klimatu, a młodszemu pokoleniu
stworzone zostaną możliwości pozostania w regionie lub powrotu do niego.
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•

Zaangażowanie na szeroką skalę interesariuszy: administracji publicznej,
polityków, ekonomistów, przedstawicieli sektora energetycznego i infrastruktury, rolników, leśników i firm prywatnych.
Dobra analiza statusu quo, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
regionu, a także dostępnego potencjału. Dopiero wtedy możliwe jest
osiągnięcie szerokiego konsensusu w sprawie wspólnej strategii i pakietów działań do realizacji. Tylko wtedy, gdy ludzie poczują, że ich potrzeby
znajdują odzwierciedlenie w strategii regionalnej, będą aktywnie wspierać
wdrażanie i czerpać z tego korzyści.
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Urbanistyka/ Pojedynczy projekt „0 emisji”
Plnowanie
w parku naturalnym w raPrzestrzenne tuszu Caso

władze publiczne

Ratusz Caso, Hiszpania

sektor

Publiczny

charakterystyka władz lokalnych

Władze lokalne

liczba mieszkańców

1.574

inwestycja

(€)

kluczowe
parametry
sukcesu

•
•
•
•

700.000 €
100%

odsetek mieszkańców

wyzwania

•

pozytywnie dotkniętych działaniem

•

krótki
opis

W Parku Narodowym Redes (Asturia, Hiszpania) różne obiekty publiczne (basen, hotel,
centrum tłumaczeń, budynki komunalne administracji regionalnej) zostaną zmodernizowane tak, aby stały się samowystarczalne energetycznie. Proponowane działania
obejmują odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz
wprowadzenie mobilności elektrycznej. W tym celu wykorzystane zostaną zasoby lokalne oraz model firm usług energetycznych.

innowacje

•
•
•

Administracyjne: Nowe procedury przetargowe, ponieważ w rozwój projektu i
zarządzanie obiektami zaangażowane są różne organy administracji.
Technologiczne: Stosowane są nowatorskie technologie, takie jak kogeneracja
z wykorzystaniem biomasy leśnej i hybrydyzacja z fotowoltaiką. Wiąże się to z
rozwojem odpowiednich systemów zarządzania energią.
Zarządzanie: model firm świadczących usługi energetyczne jest wykorzystywany
do działań skupiających się na odnawialnych źródłach energii i ciepłownictwie. To
model, który nie był szeroko wdrażany w Hiszpanii.
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Podstawowym wyzwaniem technologicznym było osiągnięcie samowystarczalności energetycznej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów.
Zostało to rozwiązane poprzez zachęcanie do partnerstwa publiczno-prywatnego, w celu uzyskania najlepszego rozwiązania technicznego.
Współpraca między różnymi administracjami w zakresie zarządzania projektem. Zostało to rozwiązane poprzez spotkania prowadzone przez administrację regionalną, w których uczestniczyły wszystkie zaangażowane
strony i omawiano problemy oraz rozwiązania.

zarządzanie

Od pomysłu projektu koordynację przejęło regionalne ministerstwo odpowiedzialne za kwestie energetyczne. Powołano grupę roboczą, w której zaangażowane były różne wydziały administracji regionalnej, rada miasta na czele z
burmistrzem oraz Regionalna Agencja Energetyczna (FAEN), odpowiedzialna
za zadania techniczne i administracyjne (tj. przygotowywanie dokumentów
roboczych na spotkania i wyjaśnianie możliwych rozwiązań technicznych oraz
administracyjnych dla realizacji projektu).

plany na
przyszłość

•
•

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII /
PRODUKCJA OZE
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Współpraca publiczno-prywatna w celu wstępnego zdefiniowania projektu
poprzez udział regionalnej agencji energetycznej i wyspecjalizowanych
przedsiębiorstw.
Wola polityczna na zaproponowanie projektu w obszarze szczególnego
zainteresowania.
Uzgodnienie działań pomiędzy różnymi zaangażowanymi administracjami.
Posiadanie odpowiednich linii finansowania na jego realizację.
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Dotacje krajowe lub regionalne na rozwój takich projektów.
Zaangażowanie uczestników w koncepcję tworzenia trwałych rozwiązań,
niezależnie od napotykanych trudności.

340 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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67 ton/rok

Energoogszczędne
Budynki
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Energoogszczędne
Budynki

Zamówienia publiczne na
innowacje - rozległa przebudowa prefabrykowanego
budynku przedszkola w
mieście Koprivnica

władze publiczne

Miasto Koprivnica, Chorwacja

sektor

Budownictwo konstrukcyjne, efektywność energetyczna

charakterystyka władz lokalnych

Miasto

liczba mieszkańców

30.854

inwestycja

(€)

kluczowe
parametry
sukcesu

•

•

10 %

odsetek mieszkańców

•
•

wyzwania

370.000 €

•

•
•

pozytywnie dotkniętych działaniem

•
•

krótki
opis

Projekt pilotażowy dostarczył innowacyjne i powtarzalne rozwiązanie do gruntownej renowacji 35-letniego, prefabrykowanego drewnianego przedszkola. Ponieważ budynek
zbliżał się do końca okresu użytkowania, wybrano zamówienia publiczne na innowacje
w celu znalezienia innowacyjnego rozwiązania, które ulepszy budynek, wydłuży jego
żywotność, i które można będzie łatwo powielić w podobnych przypadkach.

innowacje

Połączenie istniejących materiałów i podstawowych technik, które nie były wcześniej
oferowane ani stosowane na rynku.
Zamówienia publiczne na innowacje (PPI) zostały wdrożone po raz pierwszy w Chorwacji. Bardziej konkretnie, procedura przetargowa z negocjacjami została wybrana jako
najbardziej odpowiednia procedura przetargowa do zakończenia procesu PPI (i procedury przetargowej). Tym samym administracja publiczna określiła wymagania i kryteria
udzielenia zamówienia.
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128,39 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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Zaangażowanie rynku i proces konsultacji. Nigdy wcześniej taka procedura nie została w taki sposób wdrożona w Chorwacji, więc była to operacja
nieznana i ryzykowna.
Tworzenie narzędzi wykorzystywanych do konsultacji otwartego rynku.
Narzędzia te obejmowały wstępne ogłoszenie informacyjne, prospekt
badania rynku oraz stronę internetową ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat uczestnictwa/komunikacji.
Przeprowadzenie warsztatu konsultacji rynkowych w celu ostatecznego
ukształtowania wymagań zakupowych.
Mały i niedoświadczony dział zakupów. Niezbędne było więc wsparcie
zewnętrznych konsultantów technicznych i prawnych.

zarządzanie

Otwarta dyskusja z lokalnymi użytkownikami końcowymi i wszystkimi zaangażowanymi interesariuszami w celu zidentyfikowania i przeanalizowania potrzeb projektu. Przeprowadzono otwarty proces konsultacji rynkowych (prospekt
sondowania rynku, e-maile na 15 000 adresów, ankiety telefoniczne w celu
ustalenia wielkości rynku oraz rozmowy telefoniczne z ponad 120 miastami,
organizacja warsztatów itp.).

plany na
przyszłość

•
•
•

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Identyfikacja potrzeb była najbardziej krytyczną częścią projektu i stanowi
podstawę wymagań i charakterystyki rozwiązań zawartych w zaproszeniu
do składania ofert.
Szeroka dyskusja z lokalnymi użytkownikami końcowymi i wszystkimi
zainteresowanymi stronami.
Wymogi zostały określone bez narzucania żadnego konkretnego rozwiązania (np. „maksymalizacja efektywności energetycznej w sposób oszczędny”, „proponowanie skalowalnych i powtarzalnych rozwiązań w celu
przyciągnięcia zainteresowania w całym kraju”), aby umożliwić oferentom
innowacyjność ich propozycji.
Obszerne badania rynku w celu określenia możliwej wielkości rynku w skali
ogólnokrajowej i określenia możliwości kapitalizacji dla przyszłego opracowanego rozwiązania. Doprowadziło to do wyrażenia zainteresowania
przez 60 organów administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i
wydziałów procedur zaangażowania rynku.
Stosując PPI oraz podejście Projektuj&Buduj zachęcano oferentów do
konkurowania skutecznymi, trwalszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami.
Kryteria nagradzania obejmowały jakość i innowacyjność wniosku (50%
punktacji) oraz cenę (pozostałe 50%).

•

24,63 ton/rok
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Rynek nie jest jeszcze dojrzały. Organy publiczne w Chorwacji muszą
włożyć więcej wysiłku w ułatwienie rynku dzięki wymogom zamówień
publicznych.
Dostawcy chętniej udzielają szczegółowych informacji na temat rozwiązań
proponowanych podczas fazy konsultacji otwartego rynku.
PPI to podejście do zamówień oparte na wynikach i wymaga zmiany
kulturowej od wszystkich interesariuszy, którzy są bardziej zaznajomieni z
nakazowymi zaproszeniami do składania ofert.
Władze muszą proponować powtarzalne, a nie rewolucyjne zamówienia i
projekty, ponieważ możliwe jest większe zainteresowanie rynku.

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

Energoogszczędne
Budynki

System Informacyjny
Zarządzania Energią
w Chorwacji

władze publiczne

Lokalne i regionalne władze w Chorwacji

sektor

Zarządzanie energią

charakterystyka władz lokalnych

Wiejska, miejska oraz wyspiarska

liczba mieszkańców

-

inwestycja

(€)

kluczowe
parametry
sukcesu

Gotowość technologii: Kluczowym parametrem sukcesu jest dokładne
monitorowanie zużycia energii i wody, co skutkowało zmniejszeniem zużycia
na przestrzeni lat. Dzięki ISGE zidentyfikowano budynki o najwyższym zużyciu
energii i odpowiednio nadano im priorytet w zakresie zwiększenia ich efektywności energetycznej.

wyzwania

•

zarządzanie

Celem projektu „Zachęcanie do efektywności energetycznej w Chorwacji” było
położenie fundamentów pod systematyczne i efektywne zarządzanie energią
w sektorze publicznym, ale także edukowanie i informowanie obywateli o
efektywności energetycznej oraz energooszczędnych produktach i systemach,
które mogą zmniejszać zużycie energii zużycie i emisje CO2.
Wszystkie ministerstwa i niektóre organy administracji państwowej były aktywnie zaangażowane w projekt poprzez utworzone zespoły ds. zarządzania
energią (EE). Zespoły EE składały się z przeszkolonych pracowników, którzy
monitorowali i zarządzali zużyciem energii, ale podejmowali również inne
działania, takie jak opracowywanie projektów efektywności energetycznej i
udzielanie porad obywatelom. Poprzez różnorodne kursy, warsztaty i wykłady
w ramach projektu przeszkolono ponad 29 000 pracowników służby cywilnej,
a także opracowano liczne broszury, podręczniki, publikacje i treści multimedialne, odgrywające istotną rolę w przekazywaniu informacji. Ponadto, utworzono 128 punktów informacyjnych EE w 52 miastach i 12 okręgach, aby bezpłatnie informować obywateli o efektywności energetycznej.
Do tej pory pracownicy REAN monitorują zużycie energii i wody w miastach
założycielskich oraz opracowują raporty o całkowitym zużyciu energii.

plany na
przyszłość

Dalszy rozwój systemu ISGE poprzez nowe aktualizacje związane z UI/UX,
funkcjonalnościami i przetwarzaniem danych. Idealnie byłoby, gdyby system można było wykorzystać do monitorowania całego zasobu budynków
(prywatnych, komercyjnych i publicznych), co ułatwiłoby proces opracowywania krajowych, regionalnych i lokalnych planów energetycznych (takich jak
SEAP/SECAP).

4.500.000 €

odsetek mieszkańców

-

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

Systemy informacyjne zarządzania energią (ISGE) zostały zainstalowane w celu monitorowania zużycia energii i wody w budynkach w Chorwacji. Dane budynków sektora
publicznego z rachunków za energię i wodę są wprowadzane do systemu co miesiąc,
aby uzyskać szybki i przejrzysty obraz zużycia energii i wody w każdym budynku publicznym oraz zająć się funkcjami krytycznymi lub napotkanymi zdarzeniami awaryjnymi
(np. rury).

innowacje

Brak skutecznego monitorowania zużycia energii i wody w budynkach publicznych jest
przezwyciężany przez współpracę dostawców/dystrybutorów energii i wody z personelem technicznym władz lokalnych. Dostawcy automatycznie przesyłają faktury do
systemu ISGE, ISGE analizuje zużycie, władze lokalne otrzymują odpowiednie raporty
z systemu ISGE, a personel techniczny/eksperci urzędu identyfikują i wdrażają niezbędne środki w celu zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności kosztów.
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Największym wyzwaniem było zachęcenie urzędników do prawidłowego
i regularnego wprowadzania danych z rachunków.
• Znaczna liczba wpisów rachunków była błędna i dlatego wymagała
ciągłego monitorowania oraz korygowania, co było bardzo czasochłonne.
• Czasochłonne dla dostawców było ręczne wprowadzanie danych z każdego rachunku.
Wyzwania te zostały przezwyciężone poprzez automatyzację procesu
(automatyczne wprowadzanie danych), pozostawiając władzom lokalnym
zadanie monitorowania zużycia i wdrażania działań naprawczych.

1 – 2 % oszczędności
energii z
monitorowania
zużycia

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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Zależy od
oszczędności
energii

Energoogszczędne
Budynki

Wzrost efektywności energetycznej i komfortu w kluczowych budynkach użyteczności publicznej w Tarnaveni

władze publiczne

miasto Tarnaveni, Rumunia

sektor

Efektywność energetyczna

charakterystyka władz lokalnych

Lokalne władze miejskie

liczba mieszkańców

22075 (Spis Ludności, 2011)

inwestycja

(€)

odsetek mieszkańców

kluczowe
parametry
sukcesu

•
•

Zespół wewnętrzny o silnych kompetencjach.
Członkowie zespołu projektowego mają doświadczenie w podobnych
projektach.

wyzwania

•

Lokalni/regionalni decydenci mający słabą wiedzę na temat efektywności
energetycznej, którzy nie dostosowali się jeszcze do wymogów budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB).
Trudny dostęp do spójnych i wiarygodnych danych dotyczących energii,
zwłaszcza od sprzedawców detalicznych.
Niewystarczające środki na finansowanie projektów efektywności energetycznej.
Trudności w dostępie do prywatnych środków.
Niska dostępność na rumuńskim rynku innowacyjnych, sprawdzonych i
energooszczędnych technologii.
Luka pomiędzy poziomem lokalnym/regionalnym a poziomem krajowym
w zakresie identyfikacji priorytetów energetycznych i alokacji niezbędnych zasobów na interwencje.

1166747 (991735 jako grant)

•

Więcej niż 25%

•

pozytywnie dotkniętych działaniem

•
•
•

Gruntowny remont w dwóch kluczowych budynkach w Tarnaveni: Liceum Teoretycznym „Andrei Barseanu” i Domu Kultury „Mihai Eminescu”.
Dwa kluczowe budynki użyteczności publicznej w Tarnaveni są nieefektywne energetycznie, charakteryzują się wysokimi kosztami energii i niskim komfortem cieplnym.
Brak klimatyzacji w gorących porach roku, brak wentylacji mechanicznej powietrza
w pomieszczeniach, a systemy oświetlenia wewnętrznego są poniżej standardów.
Proponowane są interwencje w przegrody budowlane, system ogrzewania, wentylację,
klimatyzatory, oświetlenie, systemy zarządzania energią budynku (BEMS) oraz kolektor
słoneczny.

krótki
opis

innowacje

•
•
•
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zwiększenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach i osiągnięcie efektywności
energetycznej budynku o niemal zerowym zużyciu energii.
Technologia LED wykorzystywana do oświetlenia (elastyczna, aby sprostać różnym
potrzebom oświetleniowym szkoły i powinna akcentować tablicę).
Synergie narzędzi i usług dla inteligentnych budynków (systemy zarządzania
energią budynku - BEMS, ulepszone sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją - HVAC i oświetleniem, łączenie i sekwencyjne wykorzystanie systemów
energii odnawialnej, przyszłe technologie magazynowania energii dla mobilności
elektrycznej i ulepszony model „żądanie – odpowiedź”).

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

zarządzanie

Gmina Tarnaveni zapewnia zarządzanie projektem, zarządzanie techniczne,
pomiar i weryfikację wyników projektu, angażując wewnętrzny zespół posiadający silne kompetencje zgodnie z określonymi rolami. Członkowie zespołu
projektowego byli wcześniej zaangażowani w kilka innych zakończonych lub
trwających projektów infrastrukturalnych UE.

plany na
przyszłość

•
•

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII /
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Większe możliwości finansowania umożliwiłyby lepsze wyniki.
Dedykowane szkolenia dla personelu i użytkowników końcowych mogą
zmaksymalizować wyniki projektu w perspektywie długoterminowej.

906,72 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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206 ton/rok

Energoogszczędne
Budynki

System ogrzewania Szpitala
Miejskiego w mieście]Sighetu Marmatiei

władze publiczne

Miasto Sighetu Marmatiei, Rumunia

sektor

Efektywność energetyczna

charakterystyka władz lokalnych

Lokalne władze miejskie

liczba mieszkańców

37640 (Spis Ludności, 2011)

inwestycja

(€)

804674 (683973 jako grant)
100 %

odsetek mieszkańców

kluczowe
parametry
sukcesu

Tworzenie wizji: Długoterminowym celem miasta Sighetu Marmatiei jest:
• Opracowanie dobrych praktyk i podniesienie świadomości innych miast w kraju, w jaki
sposób mogą zapewnić odpowiednie warunki cieplne w szpitalach i innych budynkach
użyteczności publicznej.
• Zmniejszenie śladu węglowego budynków, jako lokalny wkład w krajowe i międzynarodowe wysiłki na rzecz zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.
Przygotowanie techniczne: Dobrze przeprowadzony audyt energetyczny wykrył główne
problemy i zalecił zestaw środków efektywności energetycznej w celu poprawy komfortu
cieplnego w budynkach, zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia efektywności wykorzystania
energii oraz zmniejszenia kosztów energii i utrzymania.
Finansowanie: Alokacja potrzebnych środków finansowych z budżetu lokalnego. Dołoży
się starań, aby wdrożenie, eksploatacja i konserwacja przebiegały zgodnie z priorytetami
finansowania.
Zarządzanie: Dotychczasowe doświadczenie władz miejskich w zarządzaniu gruntownymi
remontami zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i budynków mieszkalnych, pomogło w stworzeniu rozsądnego harmonogramu, przewidywaniu typowego czasu trwania
procesu zamówień publicznych, opracowaniu audytów technicznych, dokumentacji wymagań technicznych, prac przygotowawczych i weryfikacji inżynierskiej w trakcie realizacji.
Gotowość technologiczna: Wybrano rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek, z
wieloma możliwymi dostawcami.

wyzwania

Główne wyzwania, które miasto Sighetu Marmatiei musi przezwyciężyć, aby osiągnąć cele
projektu, to:
• Słaba wiedza na temat efektywności energetycznej lokalnych/regionalnych decydentów.
• Trudny dostęp do spójnych i wiarygodnych danych dotyczących energii, zwłaszcza od
sprzedawców detalicznych.
• Niewystarczające środki na finansowanie prac związanych z efektywnością energetyczną.
• Słaba dostępność na rumuńskim rynku innowacyjnych i sprawdzonych technologii
efektywności energetycznej.
• Brak lokalnych wykonawców do utrzymania jakości.

zarządzanie

•

pozytywnie dotkniętych działaniem

Interwencje modernizacyjne w kompleksie budynków szpitala miejskiego Sighetu Marmatiei w celu zapewnienia niższych kosztów energii, wysokiej wydajności i komfortu
cieplnego. Obecny stan to słaba izolacja, rozkalibrowana instalacja hydrauliczna, przestarzałe kotły i pompy, system rurociągów o dużych stratach cieplnych, nierównomierna dystrybucja ciepła w budynkach. Planuje się rozwiązanie tych problemów poprzez
wymianę i kalibrację urządzeń w kotłowni oraz sieci ciepłowniczej, montaż wymienników ciepła do wody użytkowej i instalację wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej.

krótki
opis

innowacje

•
•

Instalacja wysokosprawnej kogeneracji – to rozwiązanie składa się z turbiny gazowej ze
zintegrowanym wymiennikiem ciepła, która będzie produkowała ciepłą wodę i energię
elektryczną na potrzeby własne szpitala. Rozwiązanie to zmniejsza również obciążenie
istniejących kotłów, natomiast w okresie letnim zapewnia minimalne obciążenie potrzebne do produkcji ciepłej wody użytkowej.

plany na
przyszłość
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII /
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605 MWh/rok
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318 ton/rok (2022)

99

Opracowano jasny i ambitny plan poprawy efektywności energetycznej z pomocą projektu C-Track 50. W trakcie opracowywania planu toczyło się wiele dyskusji wokół identyfikacji potrzeb miasta, priorytetyzacji zidentyfikowanych działań i środków w oparciu
o ich wpływ na zużycie energii i korzyści dla społeczeństwa, propozycji alternatywnych
scenariuszy technicznych i ekonomicznych dla najważniejszych działań, identyfikacji
źródeł finansowania i zapewnienia wsparcia podczas przygotowania wniosku projektowego.
Zapewniono finansowanie audytu energetycznego i dofinansowanie projektu, a
także zobowiązanie do realizacji i monitorowania projektu na najwyższym poziomie.
Zapewniono efektywne zarządzania projektem, zarządzanie techniczne, pomiar i weryfikację wyników projektu poprzez zaangażowanie wewnętrznego zespołu o
wystarczających kompetencjach, zgodnie z określonymi rolami. Członkowie zespołu
projektowego byli wcześniej zaangażowani w kilka innych zakończonych lub trwających
projektów infrastrukturalnych UE.

Nowe schematy finansowania z większą ilością środków w połączeniu z wyższą wiedzą
techniczną władz lokalnych mogą zapewnić lepsze wyniki w przyszłości. Jednocześnie
ważną rolę odgrywa wsparcie polityczne. Przykład może być wykorzystany w motywowaniu
innych władz lokalnych zainteresowanych oszczędzaniem energii.
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Energoogszczędne
Budynki

Modernizacja energetyczna szkoły podstawowej w
Püspökladány i instalacja
pompy ciepła

władze publiczne

Miasto Püspökladány, Węgry

sektor

Energia odnawialna, pompa ciepła

charakterystyka władz lokalnych

Władza miejska

liczba mieszkańców

14.154

inwestycja

(€)

425.500 €

odsetek mieszkańców

kluczowe
parametry
sukcesu

Kluczowym parametrem sukcesu było pełne wsparcie finansowe inwestycji,
w przeciwnym razie gmina nie byłaby w stanie zainstalować systemu pomp
ciepła. Innymi czynnikami sukcesu było wsparcie techniczne zapewnione
przez LENERG w planowaniu i zarządzaniu, a także w przygotowaniu projektu.

wyzwania

W trakcie realizacji przedsięwzięcia miasto chciało zmienić część odwiertów,
ponieważ nie chciało podejmować prac wiertniczych na małym glinianym
boisku piłkarskim, dlatego inżynierowie musieli przeprojektować pierwotne
miejsca otworów. Udało się to osiągnąć i system działa dobrze.

zarządzanie

Dobre zarządzanie było niezbędne do realizacji udanego projektu, ponieważ
kluczowa była współpraca pomiędzy spółką zarządzającą, miastem, inżynierami i organami kontrolnymi.

plany na
przyszłość

W przyszłości byłoby pomocne, gdyby miasta miały większą wiedzę na ten
temat, aby mogły uczestniczyć w fazie planowania projektu, np. ekspert ds.
energii we wszystkich miastach.

9%

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

Lokalna, trzypiętrowa szkoła podstawowa została zmodernizowana w 2019 roku.
Szkoła została wybudowana w 1975 roku, w związku z czym charakterystyka energetyczna budynku była bardzo słaba. Drewniane okna nie były energooszczędne, nie było
izolacji. W ramach projektu, który był w całości sfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Terytoriów i Osad, na dachu budynku zainstalowano system fotowoltaiczny
o mocy 40 kW, wymieniono 11 drzwi i 107 okien na nowoczesne, energooszczędne,
doceplono całą elewację oraz dach. Budynek do ogrzewania posiadał kocioł gazowy,
który został zastąpiony systemem pompy ciepła (wodno-wodnej). W wyniku inwestycji
budynek spełnia kategorię „BB”, budynku o niemal zerowej emisji. Po zakończeniu
projektu zaoszczędzono ponad 80% energii.

innowacje

Na Węgrzech, nawet przy wsparciu państwa/UE, instalacje pomp ciepła są rzadkie,
mimo że warunki geotermalne są naprawdę dobre na Północno-Wielkiej Nizinie; w
SPA (turystycznych i leczniczych) wykorzystywana jest woda typowo termalna. W
Püspökladány zainstalowanie systemu pomp ciepła woda-woda w celu zastąpienia
starego systemu grzewczego było wyjątkowe pod względem inwestycji komunalnych.
W ramach projektu wykonano 33 otwory wiertnicze o głębokości 100 m każdy.
W celu podniesienia świadomości użytkowników budynku przeprowadzono szkolenie
dotyczące samej inwestycji oraz tematów energetyczno-klimatycznych.
Ten projekt można uznać za wyjątkowy ze względu na instalację systemu pomp ciepła;
warunki są dobre, a nawet na stosunkowo płytkiej głębokości woda jest podgrzewana
do 40-60 °C, więc nadaje się do ogrzewania budynków.
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII /
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420 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

85,37 ton/rok

Energoogszczędne
Budynki

Modernizacja energetyczna
w dwóch bardzo starych
budynkach w Nagyhegyes

władze publiczne

Miasto Nagyhegyes, Węgry

sektor

Sektor budowlany, energia odnawialna

charakterystyka władz lokalnych

Władza miejska

liczba mieszkańców

2.714

inwestycja

(€)

144.000 €

odsetek mieszkańców

10%

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

W 2018 roku zmodernizowano dwa 56-letnie budynki, aby poprawić ich charakterystykę energetyczną. Jeden z budynków to sala gimnastyczna szkoły podstawowej, drugi
to Urząd Burmistrza. W sali gimnastycznej stare drzwi i okna wymieniono na nowoczesne energooszczędne, docieplono budynek (fasada, dach), wymieniono stary system
grzewczy na kocioł kondensacyjny opalany gazem oraz instalację fotowoltaiczną o
mocy 33 kW zainstalowaną na dachu. Pierwotna charakterystyka energetyczna to
„HH”, a po inwestycji została zmodernizowana na „CC”. Łączna oszczędność energii
wyniosła 58,54 MWh/rok, a całkowita redukcja emisji CO2 11,3 t/rok. W Urzędzie
Burmistrza na dachu zainstalowano system fotowoltaiczny o mocy 15 kW. Budynek
kilka lat temu został wyremontowany. Jego charakterystyka energetyczna to „DD”, a w
wyniku inwestycji budynek został zmodernizowany do „CC”. Po inwestycji wyprodukowano 38,5 MWh energii rocznie, oszczędzając 5,62 t/rok pod względem emisji CO2.

innowacje

Rząd ułatwia przejście na energooszczędną, niskoemisyjną gospodarkę i ogłasza
nabór wniosków dla miast, biorąc pod uwagę lokalne warunki w każdym okręgu.
Zaproszenia umożliwiają miastom inwestowanie w systemy energii odnawialnej w
budynkach użyteczności publicznej oraz zwiększanie efektywności energetycznej tych
budynków. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Terytoriów i Osad przeznaczono 178 mln euro na wsparcie miejskich inwestycji w energię odnawialną i efektywność
energetyczną. Wskaźnik wsparcia wynosił 100% dla każdego projektu.
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kluczowe
parametry
sukcesu

Kluczowym parametrem sukcesu było pełne wsparcie finansowe udzielone na
inwestycję, w przeciwnym razie miasto nie byłoby w stanie sfinansować tak
dużej inwestycji. Innymi czynnikami sukcesu było wsparcie techniczne firmy
LENERG w planowaniu i zarządzaniu, a także w przygotowaniu projektu.

wyzwania

W trakcie realizacji należało zadbać o to, aby elewacja obu budynków pozostała taka sama, tak aby zdobienia budynków zostały zachowane.

zarządzanie

Dobre zarządzanie było niezbędne do realizacji udanego projektu, ponieważ
kluczowa była współpraca pomiędzy spółką zarządzającą, miastem, inżynierami i organami kontrolnymi.

plany na
przyszłość

W przyszłości pomogłoby, gdyby miasta miały większą wiedzę na ten temat, aby mogły uczestniczyć w fazie planowania projektu, m.in. ekspert ds.
energii we wszystkich miastach.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII /
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97,04 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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16,92 ton/rok

Energoogszczędne
Budynki

Modernizacja energetyczna
przedszkola i instalacja
pompy ciepła w Sáránd

władze publiczne

Miasto Sáránd, Węgry

sektor

Energia odnawialna, pompa ciepła

charakterystyka władz lokalnych

Władza miejska

liczba mieszkańców

2.225

inwestycja

(€)

169.200 €

odsetek mieszkańców

kluczowe
parametry
sukcesu

W projekcie jednym z najważniejszych parametrów sukcesu było 100%
wsparcie finansowe inwestycji, w przeciwnym razie miasto nigdy nie zainstalowałoby systemu pomp ciepła. Innymi czynnikami sukcesu było wsparcie
techniczne firmy LENERG w planowaniu i zarządzaniu, a także w przygotowaniu projektu.

wyzwania

Ze względu na lokalne warunki, podczas realizacji pierwotnie planowana
pompa ciepła o mocy 40 kW musiała zostać zastąpiona dwoma pompami
ciepła o mocy 20 kW każda, dlatego inżynierowie musieli przeprojektować
system.

zarządzanie

Dobre zarządzanie było niezbędne do realizacji udanego projektu, ponieważ
kluczowa była współpraca pomiędzy spółką zarządzającą, miastem, inżynierami i organami kontrolnymi.

plany na
przyszłość

W przyszłości pomogłoby, gdyby miasta miały większą wiedzę na ten temat, aby mogły uczestniczyć w fazie planowania projektu, m.in. ekspert ds.
energii we wszystkich miastach.

7%

pozytywnie dotkniętych działaniem

Miejscowe przedszkole składa się z dwóch oddzielnych budynków, małego budynku
i kuchni, każdy jednopiętrowy z klasycznym „daszkiem namiotowym”. Budynki były
ogrzewane z sieci ciepłowniczej zasilanej gazem ziemnym. Stary system nie uwzględniał warunków pogodowych. Drzwi i okna zostały wcześniej częściowo wymienione,
a mały budynek miał 5 cm warstwę izolacji. Budynki zostały postawione ponad 50 lat
temu i były dość nieefektywne energetycznie. W projekcie zainstalowano instalację
fotowoltaiczną o mocy 17 kW, wymieniono drzwi i okna na nowoczesne energooszczędne, a stare ciepłownictwo zastąpiono systemem pomp ciepła o mocy 2 x 20 kW.
Wykonano również izolację elewacji, dachu i cokołu. W rezultacie wydajność energetyczna budynku osiągnęła poziom A++.

krótki
opis

innowacje
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Na Węgrzech, nawet przy wsparciu państwa/UE, instalacje pomp ciepła są rzadkie,
mimo że warunki geotermalne są naprawdę dobre na Północno-Wielkiej Nizinie; woda
termalna wykorzystywana jest w SPA (turystycznych i leczniczych). W Sáránd instalacja
systemu pomp ciepła woda-woda w celu zastąpienia starego systemu ciepłowniczego
była wyjątkowa pod względem inwestycji komunalnych. W ramach projektu wykonano
7 otworów wiertniczych o głębokości 100 m każdy.
W celu podniesienia świadomości użytkowników budynku przeprowadzono szkolenie
dotyczące samej inwestycji oraz tematów energetyczno-klimatycznych.
Ten projekt można uznać za wyjątkowy ze względu na instalację systemu pomp ciepła;
warunki geotermalne terenu są doskonałe, a nawet na stosunkowo małej głębokości
woda jest podgrzewana do 40-60 °C, więc nadaje się do ogrzewania budynków.
Projekt uzyskał wsparcie z Programu Operacyjnego Rozwój Terytoriów i Osad.
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII /
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1057 MWh/rok

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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20,68 ton/rok

Energoogszczędne
Budynki

Wymiana systemu grzewczego szkoły podstawowej
Judenburg-Stadt
(model PPP)

władze publiczne

Judenburg, Austria

sektor

Budynki publiczne

charakterystyka władz lokalnych

Miasto

liczba mieszkańców

10.000

inwestycja

(€)

kluczowe
parametry
sukcesu

Decyzja o inwestycji w wymianę systemu grzewczego została odłożona na
długi czas, ponieważ nie było dostępnego budżetu. Tylko poprzez podnoszenie świadomości i zapewnienie odpowiednich szkoleń odpowiednim pracownikom miasta i politycznym interesariuszom proces planowania został ukierunkowany na model kontraktowy (PPP). Oznacza to, że oprócz promowania
rozwiązań technicznych konieczne jest posiadanie przez decydentów odpowiedniego „know-how” lub zaangażowanie doświadczonych konsultantów.

wyzwania

Największym wyzwaniem było przekonanie decydentów w radzie miasta o
przydatności i opłacalności rozwiązania. W tym celu wykonano obliczenia
porównawcze np. kosztów na najbliższe lata z wykorzystaniem różnych systemów oraz porównano możliwe warianty inwestycyjne. Model PPP okazał
się najbardziej ekonomicznie uzasadnionym, a także najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem.

zarządzanie

W podejmowaniu decyzji uczestniczyli pracownicy administracji i decydenci.
Proces koordynacji był złożony i wymagał licznych dyskusji na temat celów i
kwestii, które się pojawiły w celu osiągnięcia konsensusu.

plany na
przyszłość

Wykształceni i doświadczeni interesariusze muszą być zaangażowani w
proces podejmowania decyzji lub przynajmniej wiedzieć, gdzie mogą uzyskać odpowiednie wsparcie techniczne, aby kierować projektami i maksymalizować sukces.

-

odsetek mieszkańców

100 %

pozytywnie dotkniętych działaniem

Volksschule Stadt składa się z zabytkowego budynku szkolnego, dawnej szkoły dla
dziewcząt i chłopców. Został on rozbudowany w latach 80-tych o salę gimnastyczną,
co zaowocowało również piękną aulą. W ostatnich dziesięcioleciach budynek szkolny
był ogrzewany systemem nocnego ogrzewania akumulacyjnego. Nie było to optymalnie
kontrolowane pod względem komfortu cieplnego, co skutkowało różnymi temperaturami
w salach lekcyjnych.
W 2019 r. Stadtwerke Judenburg AG – spółka w 100% zależna miasta Judenburg –
zainstalowała nowy system grzewczy z grzejnikami i podłączyła budynek do miejskiej
sieci ciepłowniczej, która wykorzystuje ciepło odpadowe (neutralne pod względem CO2)
z Zakładu celulozowo-papierniczego w Pöls. Jest to innowacyjny model partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP) pomiędzy miastem a ESCO, bez wysokich początkowych
kosztów inwestycyjnych dla miasta.

krótki
opis

innowacje
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Kluczową innowacją jest przyjęty model biznesowy.
Zastępowanie systemów grzewczych innymi technologiami może być postrzegane
jako normalna praktyka. Jednak takie projekty często nie są realizowane z powodu braku funduszy lub wiedzy. W tym przypadku nie było dostępnego budżetu na inwestycję.
We współpracy ze Stadtwerke Judenburg (ESCO) opracowano zatem model kontraktowania, w którym zakłady komunalne przejmują koszty inwestycji w projekt, a następnie również dostawy energii z sieci ciepłowniczej neutralnej pod względem emisji CO2.
Koszty inwestycji spłacane są strumieniem dochodów z oszczędności kosztów energii.
Dopiero ten innowacyjny model przede wszystkim umożliwił finansowanie i wdrożenie.
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PRODUKCJA ENERGII
ODNAWIALNEJ
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378 MWh/rok
energia elektryczna
zastąpiona ciepłem
neutralnym pod
względem emisji CO2

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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97,5 ton/rok

Produkcja Energii
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Produkcja
Energii

Sieć ciepłownicza oparta na
cieple odpadowym z papierni Zellstoff Pöls AG w rejonie
Aichfeld

władze publiczne

Region Aichfeld, część Murtalu, Austria

sektor

Sektor ciepłowniczy

charakterystyka władz lokalnych

Pöls, Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Knittelfeld

liczba mieszkańców

55.000

inwestycja

(€)

kluczowe
parametry
sukcesu

Początkowo konieczne było połączenie zainteresowanych przedsiębiorstw,
papierni i operatorów pozostałych sieci ciepłowniczych oraz wypracowanie
akceptowanego przez wszystkich modelu biznesowego. Niezbędne było
również utworzenie konsorcjum dla ogromnych inwestycji i stworzenie systemów wsparcia inwestycji, ponieważ projekt był bardzo duży dla istniejących
systemów wsparcia. Ważne było zaangażowanie administracji publicznej i
polityków na wczesnym jego etapie.

wyzwania

•

30 %

pozytywnie dotkniętych działaniem
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Ciepłownictwo na biomasę działa w regionie od około 30 lat. Z jednej strony
jednak konkuruje z papiernią w sektorze surowcowym, z drugiej zaś papiernia
dysponuje wysokim potencjałem ciepła odpadowego, które jest uwalniane do
środowiska w postaci pary. To marnowanie energii.
Innowacja polega na tym, że odzyskano i zagospodarowano potencjał ciepła
odpadowego w firmie, a jednocześnie zbudowano ciepłociąg infrastrukturalny, który łączy sieci dystrybucyjne z fabryką. Umożliwiło to transport ciepła
bezpośrednio do gospodarstw domowych i firm. Energia pierwotna została
zaoszczędzona na dużą skalę.

30 mln

odsetek mieszkańców

krótki
opis

innowacje

Zellstoff Pöls AG rocznie przetwarza na masę celulozową i papier około 2 miliony
metrów sześciennych przerzedzanego drewna i tarcicy. Wraz z partnerem knowhow „Bioenergie Wärmeservice Gmbh” z Köflach, ekspertem w zakresie systemów
ciepłowniczych i systemów odzysku ciepła odpadowego, utworzono spółkę joint
venture, która przekształciła się dalej w firmę „Biowärme Aichfeld Gmbh”. Celem
było rozsądne wykorzystanie ciepła odpadowego w połączeniu z istniejącą instalacją
ciepłowniczą na biomasę i dużym systemem do magazynowania ciepła, aby zmniejszyć szczytowe zapotrzebowania na energię cieplną. Rezultat projektu umożliwia
zrównoważone, przyjazne dla środowiska i regionalne zaopatrzenie w ciepło ponad
18 000 gospodarstw domowych w aglomeracji Aichfeld. W celu osiągnięcią go partnerzy joint venture zainwestowali 18 milionów euro i ułożyli ponad 18 km rurociągów
na potrzeby projektu ciepłowniczego. Jest to projekt infrastruktury sieci ciepłowniczej,
który ma w regionie połączyć miasta, parki biznesowe i przemysłowe. Miasta, parki
biznesowe i przemysłowe są obsługiwane przez ESCO, które przejmują ciepło z infrastruktury sieci ciepłowniczej i dystrybuuje je do klientów. Dodatkowe inwestycje zostały
wykonane w sieci dystrybucyjnej do odbiorców końcowych.

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku

•
•

Zdefiniowanie cen za ciepło z fabryki oraz za dostawę do operatorów
sieci ciepłowniczych do dalszej dystrybucji. Głównym tego powodem
jest fakt, że każdy partner ma swoje własne punkty odniesienia i cele
dostosowane do jego modeli biznesowych, a każda część musi być
opłacalna w przypadku zrealizowania inwestycji.
Stosowanie dotacji; projekt był bardzo duży w stosunku do dostępnych
programów dotacyjnych.
Umowy z właścicielami gruntów na prawo do zakopania rur cieplnych
przechodzących przez nieruchomości.

zarządzanie

Zaangażowanie interesariuszy: administracja publiczna, politycy, operatorzy
ciepłowni, duże przedsiębiorstwa jako odbiorcy ciepła, właściciele nieruchomości, agencje finansujące.

plany na
przyszłość

Informowanie i podnoszenie świadomości na temat znaczenia sieci
ciepłowniczych i korzyści wynikających z wykorzystania ciepła odpadowego.
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Produkcja
Energii

Społeczności energetyczne:
jak zmieniły się wioski
fotowoltaiczne w skali
Francji

władze publiczne

Początek projektu: 5 regionalnych parków przyrodniczych. Teraz: 28 terytoriów we Francji

sektor

Produkcja fotowoltaiczna poprzez inwestycje publiczne i prywatne

charakterystyka władz lokalnych

Władza wiejska

liczba mieszkańców

3.900

inwestycja

(€)

7 mln.

•
•
•

wyzwania

Główną trudnością było opracowanie tego powtarzalnego modelu. Ukończenie
pierwszych instalacji zajęło dużo czasu, ale szybko się rozprzestrzeniły, gdy okazały
się skuteczne.

zarządzanie

Projekt został opracowany przy wsparciu parków regionalnych i przetestowany
przez niektóre zmotywowane gminy. Inicjatywa może pochodzić z gminy lub z
większego obszaru. Może również pochodzić od grupy obywateli lub lokalnego stowarzyszenia. W każdym razie, aby odnieść sukces, musi być wspierana
przez władzę samorzadową.

plany na
przyszłość

Zasoby ludzkie do zarządzania projektami i wspierania ich powstawania oraz
dzielenia się dobrymi praktykami.

-

odsetek mieszkańców

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

W 2013 r. AURA-EE i parki regionalne opracowały nowy model produkcji energii odnawialnej (PV) w oparciu o:
• ścisłe zaangażowanie lokalnych władz publicznych i ludności,
• generowanie korzyści ekonomicznych dla terytorium,
• poszanowanie dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego.
Model jest łatwo odtwarzalny dla tworzenia instalacji fotowoltaicznych, zarówno pod
względem technicznym, finansowym i prawnym. W 2014 roku zainaugurowano pierwszą wioskę instalacji fotowoltaicznych. W 2018 roku powstała ogólnokrajowa sieć
wiosek fotowoltaicznych. Obecnie zaangażowane są 52 terytoria, 26 społeczności
energetycznych produkcyjnych i 320 instalacji fotowoltaicznych.

innowacje

•
•

•
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kluczowe
parametry
sukcesu

Stworzenie łatwo odtwarzalnego modelu umożliwiło rozwój społeczności energetycznych w całej Francji. Model ten mógłby być dostosowany do każdego regionu w
Europie.
Umiarkowana, ale trwała rentowność ekonomiczna. Za pośrednictwem społeczności energetycznych mieszkaniec ma możliwość inwestowania w energię odnawialną, o ile jest dostępna. Lokalne skutki gospodarcze przynoszą również korzyści
lokalnym firmom instalacyjnym. Tak więc nowy model wspomaga rozwój lokalny i
interesariuszy.
Wioski instalacji fotowoltaicznych skupiają dużą liczbę udziałowców (głównie obywateli), przy wsparciu władz lokalnych, które mogą być udziałowcami lub nie.
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Łatwo odtwarzalny model.
Silne wsparcie regionu Owernia-Rodan-Alpy w fazie rozruchu projektu.
Narzędzia i usługi dostępne dla wszystkich społeczności energetycznych:
na przykład przewodnik ułatwiający organizowanie spotkań publicznych,
analiza prawna statutu spółki, narzędzia techniczne jako kryteria wyboru
dachów, które mają być wyposażone w fotowoltaikę itp.

Ok. 4.600 MWh/rok (moc zainstalowana 4 MWp)
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Produkcja
Energii

19 „projektów parasolowych” – instalacje prosumenckie zarządzane przez
gminy w Wielkopolsce

władze publiczne

Województwo Wielkopolskie, Polska

sektor

Mikroinstalacje PV, kolektory słoneczne, inne mikroinstalacje

charakterystyka władz lokalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

liczba mieszkańców

3,4 mln.

inwestycja

(€)

kluczowe
parametry
sukcesu

Współfinansowanie “projektów parasolowych”.

wyzwania

•
•

33,1 mln.

•

12.95%

odsetek mieszkańców

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

W ramach „projektów parasolowych” wiele gospodarstw domowych w Wielkopolsce
zostanie/zostało wyposażonych w instalacje energii odnawialnej (OZE). Beneficjent
przygotowuje i koordynuje wdrażanie mikroinstalacji OZE z udziałem mieszkańców z
regionu.
Instalacje są współfinansowane w ramach projektu i nieodpłatnie przekazywane
ostatecznym odbiorcom. Po okresie zwrotu projektu beneficjent decyduje o dalszych
zasadach eksploatacji instalacji przez jej użytkowników.

innowacje

•
•
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Ograniczona ilość środków finansowych.
Każda gmina została zobowiązana do zebrania zgody ostatecznych
odbiorców „projektu parasolowego” na przeprowadzenie wizyty monitoringowej / wizji lokalnej projektu oraz wgląd do dokumentacji projektowej.
Beneficjent musi wybrać ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej,
przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedurze. Oznaczało to konieczność
opracowania i upublicznienia zasad przyjmowania wniosków od ostatecznych odbiorców.

zarządzanie

Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z punktami informacyjnymi.

plany na
przyszłość

•
•

Więcej pieniędzy przeznaczonych bezpośrednio na samorządy lokalne.
Elastyczność regulacji w inwestycjach OZE w budynkach na publicznych
i prywatnych obiektach oraz instalacjach.

Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznie mieszkańcy
gminy. Instalacje solarne realizowane są zarówno na obiektach użyteczności publicznej, jak i prywatnych domach mieszkańców.
W ramach „projektu parasolowego” można instalować tylko mikroinstalacje energii
odnawialnej o dojrzałym projekcie technicznym.
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Produkcja
Energii

Utworzenie Rynku Energii w
Ostrowie Wielkopolskim

władze publiczne

Misto i Gmina Ostrów Wielkopolski,

sektor

Klaster energii

charakterystyka władz lokalnych

Władza miejska i wiejska

liczba mieszkańców

72.050

inwestycja

(€)

-

kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

•
•

30%

odsetek mieszkańców

•
•

pozytywnie dotkniętych działaniem

zarządzanie
Ten innowacyjny projekt tworzy miejski system energetyczny w Ostrowie Wielkopolskim, poprzez budowę klastra energetycznego, jako centrum koordynacyjnego
dla wszystkich działań rozwojowych Rynku Energii w Ostrowie. Cele to: uczynienie z
instytucji miejskich prosumentów, zapewnienie mieszkańcom miasta i powiatu dostępu
do tańszej lokalnej energii elektrycznej oraz osiągnięcie do 2024 roku obrotu energią
elektryczną na poziomie 200 GWh. Strategiczną decyzją miasta w 2014 roku był zakup
autobusów elektrycznych. Do tej pory zaangażowanych jest 54 członków klastra, m.in.
gmina Ostrów Wielkopolski i jej jednostki miejskie, przedsiębiorcy (producenci energii i
prosumenci) oraz firmy informatyczne.
Cały projekt obejmie m.in. budowę inteligentnego systemu zarządzania energią oraz
rozwój elektromobilności. Lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego odniosą znaczące korzyści, takie jak niższe opłaty za prąd, tańszy transport
publiczny, nowe miejsca pracy i poprawę jakości powietrza.

krótki
opis

innowacje

•
•
•
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Budowa lokalnej infrastruktury energetycznej i niezależność od Krajowego Systemu
Energetycznego i jego zagrożeń.
Integrowanie i stymulowanie społeczności lokalnej poprzez zachęcanie jej do ekonomicznego uczestnictwa w klastrze i jego rozwoju.
Wspieranie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowaniu własnych instalacji
oraz sukcesywnym lokowaniu instalacji PV w instytucjach samorządowych.
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•

•
•

plany na
przyszłość

•
•
•
•
•
•

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2

117

Współpraca wielosektorowa: samorząd, sektor komunalny, przedsiębiorcy,
mieszkańcy.
Rozwój pierwszej miejskiej ekologicznej sieci energetycznej w Polsce (rozpoczęty w 2019 r.).
Nierównowaga podaży i popytu na energię jest kluczowym wyzwaniem
na rynku energii - zadaniem koordynatora jest minimalizacja nierównowagi.
Rozwój lokalnej sieci elektrycznej w celu uzyskania większej niezależności energetycznej.
Budowa instalacji OZE i ciepłownictwa.
Brak wsparcia i akceptacji dla systemów energetycznych równoległych
do krajowych sieci elektroenergetycznych.
Współpraca wielosektorowa: samorząd, sektor komunalny, przedsiębiorcy,
mieszkańcy.
Dedykowana spółka komunalna powołana jako koordynator klastra energetycznego (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).
Więcej środków na dalszą rozbudowę klastra.
Profesjonalny personel.
Oprogramowanie do zarządzania komercyjnego i technicznego dla klastra.
Kontrakty krajowe dla klastrów i taryfy klastrowe.
Powiązanie zamówień publicznych i zakupu energii w ramach lokalnego klastra.
Wsparcie i akceptacja systemów energetycznych równoległych do krajowych
sieci elektroenergetycznych.

Ok. 17.500 ton/rok
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Produkcja
Energii

Wytwórnia biomasy do
produkcji pelletu w gminie
Karditsa

władze publiczne

Gmina Karditsa, Grecja

sektor

Energia odnawialna

charakterystyka władz lokalnych

Wiejska

liczba mieszkańców

56.800

inwestycja

(€)

700.000 €

odsetek mieszkańców

-

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis
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Agencja Rozwoju Karditsa (ANKA) została założona w 1989 roku i od tego czasu pracuje
nad projektowaniem innowacyjnych mechanizmów zaspokajania lokalnych potrzeb.
ANKA, która pełni funkcję inkubatora dla każdego nowego projektu zbiorowego, oraz
Bank Spółdzielczy, który rozwija innowacyjne instrumenty Finansów Społecznych, łączy
silna współpraca od początku istnienia banku, ponieważ było to możliwe dzięki programowi inkubatorów ANKA. Ta relacja jest podstawą, na której w ostatnich latach stworzono „współpracujący ekosystem”, w wyniku skoordynowanych wysiłków kilku podmiotów lokalnych. Ekosystem ten ma na celu przyspieszenie rozwoju Ekonomii Społecznej
oraz wzmocnienie jej roli i udziału w sprawach lokalnych, w planowaniu strategicznym, w
perspektywach rozwoju regionu oraz w sieciach tworzonych na poziomie regionalnym i
krajowym.
W ramach spotkań kooperacyjnego ekosystemu i dążąc do wykorzystania jednego z
najbogatszych zasobów energii odnawialnej w regionie (biomasy), która jednocześnie
stwarza duże możliwości zatrudnienia, zrodził się pomysł rozwoju instalacji do produkcji
pelletu przez powołaną spółdzielnię energetyczną (wspólnotę energetyczną), w której
uczestniczą obywatele, lokalne przedsiębiorstwa i władze lokalne z regionu. Obecnie
roczne ilości dostępnej biomasy szacuje się na około 200 tys.
Obecna wytwórnia pelletu została zbudowana jako akcja pilotażowa, produkująca 500 kg
pelletu na godzinę z możliwością rozszerzenia tej produkcji do 1,5 tony na godzinę, aby
uruchomić łańcuch dostaw biomasy.
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Wytwórnia ma budżet w wysokości 500 000 euro, z czego 50% zostało sfinansowane przez program LEADER, a pozostałe 50% ze wspólnoty energetycznej,
podczas gdy teren, na którym jednostka jest budowana, również został zapewniony przez tę ostatnią. Wytwórnia działa od 2017 roku, wykorzystując jako
surowiec pozostałości z zakładów obróbki drewna o zawartości popiołu poniżej
0,5% (pellet wysokiej jakości), a także eksperymentuje z produkcją pelletu z
pozostałości zrębowych. Przeprowadzono również eksperymenty z roślinami
energetycznymi (bawełna, karczoch, kukurydza), gdzie najbardziej obiecujące
wyniki daje plantacja kukurydzy, lecz przycinanie drzew jest również dobrym
źródłem biomasy.
Potencjał tworzenia miejsc pracy w łańcuchu dostaw – po jego utworzeniu,
szacuje się na około 30 osób.

innowacje

Innowacja składa się z dwóch komponentów. Pierwszym z nich jest środowisko
współpracy, w którym zrealizowano inwestycję, pod przewodnictwem silnych lokalnych aktorów społeczności energetycznej. Drugi dotyczy nieustannych wysiłków
społeczności energetycznej w celu ustanowienia łańcucha dostaw przed zwiększeniem inwestycji oraz pilotażowego testowania alternatywnych zasobów biomasy do
produkcji peletów, aby uniknąć problemów operacyjnych.

kluczowe
parametry
sukcesu

Kluczowym parametrem sukcesu przedsięwzięcia jest ekosystem współpracy,
dzięki któremu powstał i rozwinął się pomysł. Ekonomia społeczna jest zarówno tradycją, jak i przewagą komparatywną prefektury Karditsa. W ostatnich
latach, w wyniku skoordynowanych wysiłków podmiotów lokalnych, stworzono „Ekosystem współpracy”, który skupia się wokół bardziej doświadczonych
członków i ma na celu organizowanie i rozwijanie kluczowych wspólnych
usług, takich jak dokumentacja, szkolenia i wsparcie techniczne, które są
dostępne wszystkim członkom w celu zwiększenia i utrzymania wartości
dodanej w regionie, a jednocześnie rozpowszechniania kluczowych doświadczeń i ułatwiania wzajemnej wymiany na poziomie krajowym.

wyzwania

Głównym wyzwaniem, z jakim zmierzyła się społeczność energetyczna, rozpoczynając pracę jednostki pilotażowej, było to, aby wszyscy dostawcy oferujący rozwiązania techniczne uznali ustalony łańcuch dostaw. Tak więc dążenie
do utworzenia i dalszego rozwoju łańcucha dostaw z różnymi surowcami było
kluczowe dla funkcjonowania jednostki. Kolejnym wyzwaniem jest konkurencja
z importowanym pelletem, który nie ma podatku VAT.

zarządzanie

W zarządzanie przedsięwzięciem zaangażowano szereg podmiotów z sektora
prywatnego. Władze lokalne są partnerami społeczności energetycznej, ale
nie pełnią roli przewodniej; niemniej jednak dla tego lokalnego przedsięwzięcia
zapewniają silne wsparcie polityczne.

plany na
przyszłość

Większe wsparcie na poziomie krajowym w zakresie ram prawnych przy
imporcie peletów z biomasy, które nie są obciążone podatkiem VAT, a tym
samym zakłócają konkurencję.

PRODUKCJA ENERGII
ODNAWIALNEJ

4570 MWh/rok (energia równoważna do 968 ton wyprodukowanych rocznie)
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Produkcja
Energii

Stworzenie pętli lokalnej w
celu zwiększenia wartości
biogazu produkowanego
przez oczyszczalnię ścieków
w Vienne Condrieu

władze publiczne

Agglomeracja Vienne Condrieu

sektor

Gospodarka o obiegu zamkniętym

charakterystyka władz lokalnych

Władza miejsko-wiejska

liczba mieszkańców

90.000 (30 miast)

inwestycja

(€)

450 000 na budowę prywatnej stacji obsługi NGV i 1,35 mln na
trzy autobusy miejskie i dwie śmieciarki na gaz

kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

•
•

-

odsetek mieszkańców

•
•

Wykorzystanie środków krajowych umożliwiło remont oczyszczalni
ścieków oraz inwestycję w stację paliw NGV.
Synergia z projektem UE Greencycle.
Współpraca z 30 rolnikami w celu rozwoju lokalnej produkcji biometanu i
zapewnienia znacznej ilości lokalnego biogazu w sieci.
Znalezienie krajowego dostawcy energii, który chciałby współpracować z
władzami lokalnymi przy tym projekcie.
Przyspieszenie czasu potrzebnego na opracowanie i zaprojektowanie
przedsięwzięcia.

pozytywnie dotkniętych działaniem

Lokalną pętlę wokół biogazowni (zarządzaną przez miasto) stworzono w celu lokalnego
wykorzystania części biometanu produkowanego przez oczyszczalnię ścieków Reventin-Vaugris. Zakład ten już odzyskiwał biogaz z fermentacji osadu. Dokonano tego
przez kogenerację w celu produkcji energii elektrycznej. Pozostały biogaz był wykorzystywany na miejscu do ogrzewania budynku, a także był wtłaczany do sieci gazowej.
Pętla lokalna wykorzystuje część wytwarzanego biometanu, budując stację obsługi dla
pojazdów napędzanych gazem ziemnego (NGV), połączoną z platformą mobilności dla
autobusów miejskich. Od 2020 roku stacja ta obsługuje trzy autobusy miejskie i dwie
śmieciarki na gaz należące do gminy. Celem jest przekształcenie 20% produkowanego
biometanu w paliwo bioNGV.

krótki
opis

innowacje

•
•

zarządzanie

W 2009 roku Aglomeracja opracowała Plan Działań na rzecz Zrównoważonej
Energii (SEAP). W 2010 r. zatrudniono urzędnika ds. transformacji energetycznej. Władze lokalne dołączyły do terytoriów pozytywnej energii w 2014 r.

plany na
przyszłość

•

•

Podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym: wykorzystanie odpadów
z rolnictwa do produkcji energii i połączenie tych inicjatyw z produkcją bioNGV w
celu zaopatrywania stacji paliw.
Zaopatrzenie w energię z lokalnego paliwa do użytku lokalnego. Władze lokalne
i krajowy dostawca energii zapewniają, że część wyprodukowanego biometanu
będzie zasilać lokalne autobusy i gospodarstwa domowe wykorzystujące CNG
(sprężony gaz ziemny).
PRODUKCJA ENERGII ODNAWIALNEJ
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Rozwój kolejnej publicznej stacji paliw dla profesjonalistów z
branży i podnoszenie świadomości wśród innych potencjalnych użytkowników na temat ekologicznych zalet pojazdów na sprężony gaz
ziemny (CNG).
Wizyty studyjne dla lokalnych zainteresowanych stron, w szczególności rolników, w celu podniesienia świadomości, ale także określenia przyszłych możliwości partnerstwa. Wymaga to czasu na koordynację i rozrywkę.

Przewodnik osiągnięcia Neutralności Węglowej do 2050 roku
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4 845 MWh/rok (produkcja biometanu w 2018 r.)
400 MWh/rok (kogeneracja w 2030 r.)
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Produkcja
Energii

Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego ze
środowiskiem naukowym i biznesem na rzecz promocji innowacji
technologicznych ograniczających
emisje CO2 i CH4 w Wielkopolsce

władze publiczne

Województwo Wielkopolskie

sektor

Samorząd, instytucje naukowe i sector biznesu

charakterystyka władz lokalnych

Samorząd regionalny

liczba mieszkańców

3,4 mln.

inwestycja

(€)

3,4 mln/MWe
10 %

odsetek mieszkańców

kluczowe
parametry
sukcesu

•
•
•
•

Ekspertyza techniczna.
Zarządzanie.
Opracowanie zaawansowanego systemu fermentacji beztlenowej.
Współpraca wielosektorowa: Fundusz Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Fundusz Rozwoju i Promocji Wielkopolski, otoczenie biznesu,
uczelnie oraz inwestorzy z innych regionów/krajów.

wyzwania

•

Promowanie zaawansowanych systemów fermentacji beztlenowej poprzez współpracę z regionem.
Tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie profesjonalnej kadry
(zarządzanie).
Optymalna współpraca firmy z partnerami w zakresie: projektowania,
produkcji, dostaw urządzeń, montażu, uruchomienia, biotechnologii i
monitoringu procesu oraz z inwestorami i pracownikami.
Brak wsparcia społecznego i wiedzy.

•

pozytywnie dotkniętych działaniem

•
•

Opracowano autorską technologię przyspieszonej produkcji i wykorzystania biometanu. Technologia gwarantuje maksymalną wydajność biogazu z niemal każdego materiału organicznego, poza drewnem, z wieloma dodatkowymi korzyściami ekonomicznymi i środowiskowymi. Opracowana technologia pod nazwą handlową Dynamic
Biogas® (DB) może być wykorzystana w produkcji energii elektrycznej i ciepła i/lub
chłodu, w produkcji metanu oraz w procesie fermentacji beztlenowej z możliwością
wykorzystania bardzo szerokiej gamy produktów rolniczych oraz innych odpadów
biologicznych. Zalety DB to brak tworzenia pozostałości, niepienienie procesu, brak
tworzenia osadów na dnie zbiornika, wymiana mieszadła nie wymaga opróżniania
zbiornika, więc proces fermentacji nie jest przerywany. Systemy biogazowe DB są
modułowe, co pozwala na łatwą skalowalność i znacznie skrócony proces instalacji.

krótki
opis

innowacje

•
•
•
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Dostarczenie na plac budowy wszystkich elementów instalacji w kontenerach
(budownictwo modułowe).
Współpraca samorządu województwa, środowiska naukowego i biznesu w celu
promocji technologii na różnych poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym,
międzynarodowym).
Wspieranie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowie i dofinansowaniu
własnych instalacji oraz sukcesywnego umieszczania instalacji biogazowych w
pobliżu uczelni.
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zarządzanie

•
•

plany na
przyszłość

•

•

PRODUKCJA ENERGII
ODNAWIALNEJ
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8500 MWh/rok
(dla 1 MW mocy
zainstalowanej)

Firma Dynamic Biogas® jest twórcą, właścicielem i operatorem opracowanego systemu fermentacji beztlenowej.
Współpraca władz regionalnych, środowiska naukowego i sektora biznesowego w celu promocji technologii na różnych poziomach (lokalnym,
regionalnym, krajowym, międzynarodowym).
Rzetelna współpraca firmy z przyszłymi partnerami w zakresie: projektowania, produkcji, dostaw urządzeń, montażu, uruchomienia, biotechnologii i monitoringu procesu oraz z inwestorami, władzami regionalnymi
lub innymi partnerami.
Profesjonalny personel/eksperci.

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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Około 6800 ton/rok
(dla 1 MW mocy
zainstalowanej)

Produkcja
Energii

Międzygminna spółdzielnia
energetyczna w Hrabstwie
Neustadt an der Waldnaab

innowacje

•

•

kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

•

•

władze publiczne

Hrabstwo Neustadt an der Waldnaab, Niemcy

sektor

Polityka energetyczna

•

charakterystyka władz lokalnych

17 miast tego samego hrabstwa (Kreis), część jednej spółdzielni
energetycznej

•

liczba mieszkańców

>174.000

inwestycja

(€)

Około 1% (pond 1450 mieszkańców jest członkami spółdzielni)

odsetek mieszkańców

pozytywnie dotkniętych działaniem

17 miast utworzyło spółdzielnię energetyczną pod nazwą „NEW-Neue Energien West
eG” w celu wspólnej realizacji projektów energii odnawialnej z udziałem obywateli,
z radą zarządzającą kierowaną przez trzech burmistrzów, innymi przedstawicielami
miast w radzie doradczej, z udziałem co najmniej 5000 euro dla każdego członka.
Utworzono kolejną spółdzielnię spin-off, zorientowaną na obywateli jako członków, z
udziałami o wartości minimum 500 euro. Ta grupa spółdzielni liczy 17 miast i 1450 osób
jako członków oraz 38 000 udziałów. Wielkość inwestycji sięga 56 milionów euro w 20
instalacjach fotowoltaicznych (PV), jednym parku wiatrowym, sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych i ciepłownictwa. Ich funkcja obejmuje teraz dostawę energii
elektrycznej, fachowe doradztwo w zakresie oszczędności energii, grupowe zakupy
pelletu do ogrzewania domowego oraz ubezpieczenia dla indywidualnych właścicieli
instalacji PV.

krótki
opis

innowacje

•
•
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•

56 mln (20 mln z bezpośrednich inwestycji obywateli)

Zasady demokratyczne: zasady i działania uzgodnione na szczeblu międzynarodowym, zgodnie z zasadą „jeden głos na członka”. Nie jest możliwa nieproporcjonalna kontrola.
Ograniczone indywidualne ryzyko finansowe dla początkowej fazy inwestycji.
Pojedyncze akcje można zazwyczaj kupić za stosunkowo niską cenę. Spółdzielnia energetyczna odpowiada wyłącznie za interesy swoich członków, a nie wobec
podmiotów zewnętrznych.
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Silne poczucie wspólnoty poprzez aktywny udział samorządu, co buduje
zaufanie społeczne i zachęca obywateli do udziału. Lokalne skupinienie się
na spółdzielniach jeszcze bardziej rozszerza to poczucie wspólnoty małej
skali.
Łączenie zasobów na inwestycje. Samorząd może ten proces ułatwić i
umożliwić działanie spółdzielni na wiele różnych sposobów.
Zaangażowanie miejscowości lokalnych jako liderów regionalnej transformacji energetycznej.
Częsta współpraca między miastami.
Zależy głównie od dobrowolnego zaangażowania członków, którzy mogą
nie zawsze być profesjonalistami w sektorze energetycznym i mogą nie
mieć doświadczenia w pokonywaniu przeszkód administracyjnych.
Pozyskiwanie kapitału początkowego może stanowić wyzwanie, jeśli
możliwości i korzyści nie są odpowiednio komunikowane potencjalnym
członkom.
Spółdzielnie energetyczne mogą mieć trudności z konkurowaniem o
większe projekty z uznanymi podmiotami rynkowymi, tam gdzie projekty
dotyczące energii odnawialnej są zlecane w drodze przetargów.
Informowanie obywateli o korzyściach spółdzielni energetycznej.

zarządzanie

Charakter tego projektu jako międzymiastowej spółdzielni energetycznej
podkreśla wartość skutecznego zarządzania w umożliwianiu regionalnych
i lokalnych projektów energetycznych z udziałem i akceptacją obywateli.
Współpraca tak wielu różnych podmiotów i udział obywateli w corocznych
zgromadzeniach ogólnych zapewnia, że do dyspozycji projektu jest różnorodny zakres poglądów i (technicznej) wiedzy. Spółdzielnie energetyczne są
skutecznym sposobem na wykorzystanie zbiorowej wiedzy i zaangażowania
w celu zapewnienia konkretnej (finansowej i społecznej) wartości lokalnym
społecznościom.

plany na
przyszłość

•

•

PRODUKCJA ENERGII ODNAWIALNEJ
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Ustanowienie przyjaznych dla obywateli ram wspierających, m.in. wyjątki
i specjalne zasady dotyczące (rzeczywistych) obywatelskich projektów
energetycznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii pomogłyby spółdzielniom energetycznym konkurować na równych zasadach z
bardziej ugruntowanymi podmiotami rynkowymi oraz zapewnić utrzymanie wartości w społeczności.
Nowe modele biznesowe dotyczące wykorzystywania i osiągania
zysków z odnawialnej energii elektrycznej, bez taryfy gwarantowanej,
mają również kluczowe znaczenie dla przyszłości. Obecnie badany jest
również potencjał technologii „power-to-gas” do tworzenia zintegrowanych systemów energetycznych (magazynowania) poprzez wykorzystanie wodoru.

PV: >19,429 kWp
Wiatr: >4,800 kWp
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Produkcja
Energii

Park paneli słonecznych Salaspils opracowany przez
przedsiębiorstwo ciepłownicze: „Salaspils siltums” (Ciepło Salaspils)

władze publiczne

Gmina Salaspils, Łotwa

sektor

Energia/ogrzewanie miejskie

charakterystyka władz lokalnych

Gmina wiejska

liczba mieszkańców

18 011 (Rok 2019)

inwestycja

(€)

7.259.000 €
18.011 (2019)

odsetek mieszkańców

pozytywnie dotkniętych działaniem

krótki
opis

Pierwszy i jedyny park energii słonecznej na Łotwie składa się z ponad 1700 paneli
solarnych (powierzchnia czynna 21 672 m2), w których nośnik ciepła jest podgrzewany
do temperatury do 90 stopni. Przy pochmurnej pogodzie temperatura mogła sięgać
około 70 stopni. Ten park nie wystarczy, aby w pełni pokryć zapotrzebowanie gminy
Salaspils na ogrzewanie, ale może zapewnić ciepłą wodę do użytku domowego dla
każdego mieszkańca miasta.

innowacje

•
•
•

kluczowe
parametry
sukcesu

•

wyzwania

Brak wiedzy na temat technologii i projektów solarnych.

zarządzanie

Z myślą o zrównoważonym rozwoju systemu ciepłowniczego, w 2011 roku SIA
Salaspils siltums rozpoczęło szeroko zakrojoną modernizację produkcji i optymalizację procesów. W krótkim czasie, dzięki wsparciu Funduszu Spójności
Unii Europejskiej i gminy, a także inteligentnemu zarządzaniu, Salaspils siltum
wyrósł na światowej klasy firmę dostarczającą ciepło, oferującą konsumentom
znacznie bardziej ekologiczną, bezpieczniejszą, stabilniejszą i tańszą energię.

plany na
przyszłość

•
•

W przyszłości dostępne będą bardziej wydajne panele solarne, ale
osiągnięta już efektywność energetyczna jest bardzo wysoka.
Magazynowanie energii poprzez projekt baterii słonecznych w 2020 r.
może lepiej wykorzystać produkcję z kolektorów słonecznych.

Pierwsza firma na Łotwie, która stworzyła system ciepłowniczy wykorzystujący energię słoneczną. Produkcja 12 000 MWh ciepła rocznie, co stanowi 20% całkowitej
ilości ciepła przekazywanego przez spółkę.
Taryfy dla mieszkańców regionu Salaspils spadły o co najmniej 5%.
Wykorzystanie zrębków do produkcji ogrzewania i ciepłej wody. Przy naprawdę
niskich temperaturach, jako paliwo dodatkowe, wykorzystywany jest również
gaz ziemny. Gaz ziemny nie jest potrzebny latem, ponieważ panele solarne są
wystarczające.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
PRODUKCJA OZE
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•

Dywersyfikacja paliw. Realizacja projektu solarnego jest komplementarna
z dotychczasowym wykorzystaniem lokalnych zrębków drzewnych i gazu
ziemnego.
Doposażenie części urządzeń, dzięki czemu zmniejszane są straty ciepła i
niska sprawność istniejących systemów grzewczych.
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2000 MWh/rok
(co stanowi 20%
całkowitej ilości
ciepła przekazanego
przez firmę)

REDUKCJA EMISJI EKWIWALENTU CO2
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80% redukcji w
porównaniu do 2011

www.c-track50.eu

Guidebook for
Achieving
Carbon Neutrality
by 2050

