BIULETYN INFORMACYJNY
ENNEREG – Regiony na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Numer 4, październik 2011
Jednym z działań w programie ENNEREG jest wymiana doświadczeń z regionami ów nie będących
bezpośrednio partnerami projektu (ang. twinning regions) w obszarze inicjowania i wdrażania
przedsięwzięć w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz
tworzenia planów działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Takim partnerskim regionem, w
ramach projektu ENNEREG – stał się Region Warmińsko – Mazurski. W regionie tym działa
aktywnie Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna w Olsztynie. Region ten może pochwalić się
szeregiem inwestycji z wykorzystaniem energii słonecznej, jest też silnym ośrodkiem naukowobadawczym w dziedzinie plantacji energetycznych.
W ramach programu ENNEREG promowano przykłady inwestycji takich jak termomodernizacja
szpitala w Olsztynie, czy instalacja kolektorów słonecznych na wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych w spółdzielni mieszkaniowej w Gołdapi. Dyskutowano zagadnienia związane z
opracowaniem planu działania dla regionu, wzięto udział w konferencjach organizowanych przez
każdy z regionów.
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Olsztyn – termomodernizacja szpitala

.
Osoby zainteresowane wygłoszonymi prezentacjami zapraszamy na stronę
www.bape.com.pl/ennereg , gdzie zostały umieszczone pliki do pobrania.

Wiadomości z partnerskich regionów ENNEREG - ENNEREG na Litwie: Obwód Kowieński
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Obwód Kowieński jest położony w centralnej części Litwy i jako jedyny z dziesięciu obwodów
nie graniczy z żadnym innym państwem. W regionalnym oraz gminnych planach rozwoju nie
ma szczególnego nacisku na działania z zakresu energii, choć sektor energii jest jednym z
najważniejszych w całym systemie samorządności publicznej, jako że wydatki na energię
mają znaczący udział w całości kosztów ponoszonych przez sektor publiczny i gospodarstwa
domowe. W chwili obecnej z całego obwodu jedynie Gmina Miejska Kowno jest członkiem
Porozumienia Burmistrzów i opracowała Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii.
Główne cele w obszarze energii, które Obwód Kowieński zamierza osiągnąć do roku 2020 są
następujące: udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii równy 30%;
udział OZE w transporcie równy 10%; udział OZE w produkcji energii elektrycznej równy 40%;
udział OZE w produkcji ciepła i chłodu równy 34%; oszczędności energii równie 11% oraz
redukcja emisji CO2 równa 8% w stosunku do wartości z 2010 roku.
Cele te mają zostać osiągnięte poprzez: modernizację budynków użyteczności publicznej i
mieszkalnych, zwiększenie wydajności produkcji energii, wzrost wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, budowę zakładu wykorzystującego jako paliwo odpady komunalne,
modernizację miejskich systemów ciepłowniczych; modernizację transportu publicznego,
budowę ścieżek rowerowych itd.

