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Kończy się drugi rok
współpracy partnerskiej dotyczącej
problematyki promowania zrównoważonej gospodarki energetycznej w gminach.
Zdobyte w trakcie realizacji projektu
doświadczenia pokazują, że jest to trudny
i złożony proces. Powodzenie przedsięwzięcia zależy od wielu czynników, wśród
których należy wymienić stabilną politykę
energetyczną, obowiązujące prawo i
narzędzia finansowe. Jednak jednym z
najważniejszych czynników warunkujących osiągnięcie sukcesu jest zrozumienie i akceptacja idei przez władze
lokalne, gwarantująca rozpoczęcie
działań i ich konsekwentną kontynuację.
Ważne jest, aby w tym procesie zapewnić gminom wspieracie poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania energetycznego z uwzględnieniem
zasad gospodarki zrównoważonej.
Istotna jest analiza potencjału lokalnych,
odnawialnych źródeł energii, optymalnego wykorzystania istniejących źródeł
energii a także możliwości poprawy
efektywności wykorzystania energii
finalnej, przy jednoczesnym rozwoju
gminy.
Tej właśnie tematyce poświęcone są
seminaria organizowane przez SAPE.
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z władzami
Miasta Ustki
W dniu 27 listopada odbyło się w Warszawie
seminarium poświęcone planowaniu energetycznemu w
gminach województwa mazowieckiego. Spotkanie
zostało zorganizowane przez Ogólnokrajowe
Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska”
SAPE-Polska i jest pierwszym spotkaniem z cyklu
seminariów, które przeprowadzone zostaną w
przyszłym roku w kolejnych 5 miastach: Bydgoszczy,
Wrocławiu., Łodzi, Toruniu i Gdańsku. Seminarium w
Warszawie odbyło się pod patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika. W
seminarium wzięło udział ponad 50 osób—
przedstawicieli samorządów lokalnych, Okręgowych
Izb Architektów, Okręgowych Izb Inżynierów
Budownictwa, planistów, projektantów, firm
wykonawczych, audytorów energetycznych,
przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz odbiorców
końcowych (właścicieli i zarządców budynków).

Realizacja filmu promującego zrównoważoną gospodarkę energetyczną

Zapraszamy do udziału w kolejnych
seminariach i odwiedzania stron projektu:

Obecnie trwają prace nad filmem video prezentującym Miasto Ustkę jako gminę-uzdrowisko wdrażającą zrównoważony
rozwój energetyki na swoim obszarze. Również inne gminy
krajów partnerskich projektu SEC-Tools realizują podobne
przedsięwzięcia w Łotwie, Litwie oraz Bułgarii. W efekcie
(obok filmów lokalnych) powstanie jeden wspólny film prezentujący podejście do tworzenia zrównoważonej gospodarki energetycznej w oparciu o różne uwarunkowania regionalne. Film w języku angielskim ujrzy światło dzienne już w
styczniu 2008 roku.

www.sec-tools.net
www.bape.com.pl/sectools
Katarzyna Grecka
BAPE S.A.
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Spotkanie partnerów projektu w
Trokach

Prezentacje przedstawione podczas seminarium
dostępne są stronie internetowej SAPE.
Najbliższe seminarium odbędzie się w Bydgoszczy—24 stycznia 2008.
Zapraszamy do udziału.

Film: zrównoważona gospodarka
energetyczna w gminach

Spotkanie partnerów projektu w Łotwie i Litwie

Miasto
Ustka

W dniach 19-22 listopada 2007 r. odbyło się kolejne techniczne
spotkanie projektowe. Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy
dotyczące realizacji projektu. Partnerzy mieli również okazję
zaznajomienia się z problematyką wdrażania termomodernizacji
budynków mieszkalnych u naszych litewskich sąsiadów, zwiedzili kotłownię w Kaisiadorys oraz zapoznali się z planami jej
modernizacji. Termomodernizacja sprywatyzowanych budynków mieszkalnych w Litwie napotyka na wiele problemów. Do
najważniejszych należy zaliczyć brak środków własnych, trudności w administrowaniu zasobami w nowych warunkach prawnych oraz istniejące systemy dopłat do kosztów ciepła dla wielu
mieszkańców, których funkcjonowanie czyni inwestycje ograniczające zużycie energii nieatrakcyjnymi dla odbiorców ciepła.
PARTNERZY PROJEKTU SEC-TOOLS
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PARTNERZY PROJEKTU SEC-TOOLS

1. Energy Consulting Network Aps (ECNet), Dania
– koordynator projektu,
2. Strasa Konsultanti SIA (Strasa), Łotwa,
3. Iecavas novada dome (Iecava), Łotwa,
4. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.,
(BAPE), Polska,
5. Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE), Polska,
6. EMD International A/S (EMD), Dania,
7. Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s.
(SEVEn), Czechy,
8. Centre for Energy Technology Brandenburg
GmbH (CEBra), Niemcy,

9. Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bułgaria,
10. Gmina Karlowo (MK), Bułgaria,
11. Gmina Chepelare (MCh), Bułgaria,
12. Federation Europeenne des Agences
Regionales del’Energie at de l’Environnement
(FEDARENE), Belgia,
13. Training and Consulting Centre of
Associoation of Local Authorities in Lithuania
(TCCALAL), Litwa,
14. Gmina Trakai, Litwa,
15. Gmina Kelme, Litwa,
16. Gmina Kaisiadorys, Litwa
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