ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ENERGETYCZNA (ZGE)
W SAMORZĄDACH LOKALNYCH
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Od Redakcji
Miło nam powitać Państwa
w gronie czytelników naszego pierwszego biuletynu
informacyjnego projektu
SEC Tools, który przynosi
informacje na temat projektu, jego celów i rezultatów
oraz organizacji w nim
uczestniczących.
Zapraszamy do odwiedzenia europejskiej strony
projektu:

Cel projektu
Promowanie Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej (ZGE) w samorządach lokalnych,
w POLSCE – akcja pilotażowa w USTCE

Oczekiwane rezultaty projektu
•

Opracowanie tzw. „Zestawu narzędzi dla Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej (ZGE),

•

Zapewnienie decydentom w samorządach lokalnych dostępu do specjalistycznych materiałów
źródłowych nt. ww narzędzi umożliwiających realizację wizji samorządu z ZGE,

•

niem energii, w realizację wizji ZGE,
•

www.sec-tools.net
oraz polskiej strony:
www.bape.com.pl/
sectools

Udoskonalenie jakości usług z zakresu konsultingu dot. aspektu gmin z ZGE (m.in. uruchomienie
tzw. „telefonicznej linii informacyjnej”),

•

Realizacja akcji pilotażowych,

•

Strona www nt. narzędzi wspomagających proces wdrażania polityki ZGE na szczeblu samorządowym (strona o zasięgu europejskim oraz strona lokalna),
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Zaangażowanie społeczności lokalnej, tj. odbiorców końcowych usług związanych z dostarcza-

•

Film informacyjny dotyczący ogólnych zagadnień z zakresu dobrej praktyki w dziedzinie wdrażania polityki ZGE na szczeblu samorządowym (we współpracy wszystkich partnerów) oraz film
prezentujący doświadczenia z akcji pilotażowych w Polsce,
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•

Efekt ekologiczny: poprawa stanu środowiska naturalnego (redukcja emisji do atmosfery) poprzez

Rezultaty projektu

redukcje stopnia zużycia energii oraz poprzez wykorzystanie paliw odnawialnych zamiast kon-

Partnerzy

wencjonalnych,
•

Realizowanie założeń krajowej oraz europejskiej polityki energetycznej i środowiskowej,

•

stymulowanie rozwoju lokalnych rynków (np. rynków energii odnawialnej czy rynku rozwiązań
termomodernizacyjnych),

Miasto

•

Generowanie nowych miejsc pracy.

Ustka

Partnerzy projektu
Energy Consulting Network
Aps (ECNet), Dania – koordynator
projektu,
•
Strasa Konsultanti SIA
(Strasa), Łotwa,
•
Iecavas novada dome
(Iecava), Łotwa,
•
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., (BAPE), Polska,
•
Stowarzyszenie
„Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE), Polska,
•
EMD International A/S
(EMD), Dania,
•
Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. (SEVEn), Czechy,
•

Projekt współfinansowany przez:

Wyłączna odpowiedzialność za treść
niniejszego biuletynu leży po stronie
jego autorów. Biuletyn nie odzwierciedla opinii Wspólnot Europejskich.
Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w nim zawartych.

•

Centre for Energy
Technology Brandenburg GmbH
(CEBra),Niemcy,
•
Energy Agency of
Plovdiv (EAP), Bułgaria,
•
Gmina Karlowo (MK),
Bułgaria,
•
Gmina Chepelare
(MCh), Bułgaria,
•
Federation Europeenne
des Agences Regionales del’Energie at de l’Environnement
(FEDARENE), Belgia,

•
•
•

•
Training and Consulting
Centre of Associoation of Local
Authorities in Lithuania
(TCCALAL), Litwa,

www.bape.com.pl

•

Gmina Trakai, Litwa,
Gmina Kelme, Litwa,
Gmina Kaisiadorys, Litwa

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii S.A
ul. Budowlanych 31,
80-298 Gdańsk
tel. +48 (058) 347 55 35
fax. +48 (058) 347 55 37

bape@bape.com.pl.
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