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 Szanowni Państwo, drodzy goście, 
 
Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej instrumentom wsparcia polityki 
zrównoważonego rozwoju w naszym regionie. Region Pomorski znajduje się pod tym względem 
w ścisłej czołówce regionów w naszym kraju. Chcemy nie tylko nadążać za polityką Unii 
Europejskiej, ale nawet ją wyprzedzać, ponieważ mamy ku temu odpowiednie warunki.  
 
W styczniu bieżącego roku przystąpiliśmy do grona regionów wyrażających poparcie dla działań na 
rzecz zwiększania udziału energii odnawialnej oraz racjonalizacji gospodarki energetycznej 
podpisując europejską deklarację „REGIONY EUROPEJSKIE NA RZECZ 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” 
(Declaration: European Regions for Energy Efficiency and Renewable Sources). 
 
Jako jedyne województwo w kraju mamy opracowane założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla wszystkich 123 jednostek samorządowych; obecnie wiele 
samorządów pracuje nad ich aktualizacją i dostosowaniem do zmieniającego się otoczenia. Zgodnie 
z tendencjami europejskimi zwraca się jeszcze większą uwagę na możliwości wykorzystania 
potencjału odnawialnych zasobów energii w regionie, a także wspieranie działań prowadzących do 
ograniczenia zapotrzebowania na energię.  
 
Obecnie aktualizowana jest „Strategia Energetyki Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
Odnawialnych Źródeł Energii”, opracowywany jest Plan Działania BIOMASA. 
Braliśmy udział w programie EL-EFF – kampanii MINUS 10% na rzecz redukcji zużycia energii 
elektrycznej w gospodarstwach domowych, popieramy organizacje współpracujące z Komisją 
Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy.  
 
Dużą wagę przykładamy do oszczędzania energii, biorąc udział w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W 
marcu złożyliśmy projekt pn. „Termomodernizacja 7 pomorskich szpitali” i czekamy na ogłoszenie  
listy rankingowej projektów, która ma się ukazać lada dzień. 
 
Niedługo – już w październiku - otwarty zostanie nabór wniosków do Regionalnego Programu 
Operacyjnego w działaniu 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz 5.5. 
Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Wspierane będą działania polegające na 
modernizacji i budowie systemów ciepłowniczych, termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej, a także budowie rozproszonych źródeł energii czy też wykorzystaniu odnawialnych 
zasobów energii. Alokacja przeznaczona na te konkursy to ponad 15 mln euro. 
 
Chcemy, aby projekty do RPO zostały przygotowane jak najlepiej, dlatego z zainteresowaniem 
przyjrzymy się jak radzą sobie kraje sąsiednie, dowiemy się po jakie nowe mechanizmy 
finansowania inwestycji można sięgnąć oraz w jaki sposób Unia Europejska wpierać będzie nasze 
wysiłki. 
 
Mam nadzieję, że konferencja przyczyni się do ciekawej wymiany informacji, owocnych dyskusji, 
a także zacieśnienia współpracy zainteresowanych stron. 


