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Łączenie przejścia od

O PROJEKCIE DECARB

czystej energii do
wzrostu

Unijne ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wyznaczają trzy główne
cele na rok 2030: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc.

gospodarczego

(w porównaniu z poziomami z 1990 r.); co najmniej 27 proc. udział energii odnawialnej

i tworzenia miejsc

i co najmniej 27 proc. poprawa efektywności energetycznej. Sektor węglowy UE
zapewnia miejsca pracy dla około 240 000 osób. DeCarb stawia sobie za cel sprostanie

pracy w regionach UE
o dużym zużyciu węgla

wyzwaniu, jakim jest powiązanie przejścia na czystą energię ze wzrostem gospodarczym
i tworzeniem miejsc pracy w regionach UE o dużym zużyciu węgla.

węwęgla".
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SPOTKANIE PROJEKTOW E W BADAJOZ
13 i 14 marca zespół DeCarb spotkał się w Badajoz, aby przeanalizować sytuację regionów uczestniczących
w projekcie. Eksperci wymienili się wiedzą i doświadczeniami, pokazując, w jaki sposób przechodzą od ery
intensywnego zużycia węgla do przyszłości czystej energii.
Spotkanie obejmowało warsztaty poświęcone takim kwestiom, jak wpływ
paliw kopalnych na zmianę klimatu i globalne ocieplenie, narzędzia
wykorzystywane do oceny wykonalności projektów z zakresu OZE lub
wyzwań

energetycznych

w

perspektywie

krótko-,

średnio-

i długoterminowej w regionach DeCarb. Partnerzy odwiedzili również
Elektrociepłownię Fotowoltaiczną w La Florida, Badajoz.
For more information:
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5340/projectmeeting-in-badajoz/

SPOTKANIA REGIONALNYCH INTERESARIUSZY
W trakcie tego semestru partnerzy DeCarb nadal organizują regionalne spotkania interesariuszy na obszarach objętych projektem,
które służą wymianie poglądów, określeniu potrzeb i budowania trwałej współpracy.

Regionalne spotkanie zainteresowanych stron - 16 kwietnia 2019 r., Kozni, Grecja

Regionalne posiedzenie zainteresowanych stron - 15.05.2019 r., Turceni, Rumunia

Interesariusze DeCarb z House of Energy zgromadzili się na spotkaniu
zorganizowanym przez Duński Urząd ds. Przedsiębiorczości i Centrum Rozwoju
Biznesu Danii Północnej, dotyczącym ustanowienia nowej zdecentralizowanej
strategii rozwoju biznesu. Ponieważ strategia zintegruje wykorzystanie europejskich
funduszy rozwoju regionalnego 2021-2027, spotkanie pełniło również funkcję oceny
zarządzania programem operacyjnym na lata 2014-2020.
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Głównym tematem spotkania była polityka przedstawiona przez Danię: Narodowy Program Operacyjny
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Innowacyjny i zrównoważony rozwój
przedsiębiorstw.

DOBRE PRAKTYKI
Transport oparty na wodorze i produkcja pieców bezdymnych w regionie Starej Zagory to pierwsze dobre
praktyki, które już przekazaliśmy do oceny do bazy danych Interreg. Aby dowiedzieć się więcej na temat
tych interesujących projektów, skorzystaj z linków poniżej:
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2336/production-of-smokeless-stoves-bybulgarian-startup/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2184/promoting-hydrogen-basedtransportation-among-the-public/

DECARB W RUMUNII
3 kwietnia energetynomics.ro zorganizowała w Konstancy drugą w tym roku imprezę z cyklu efektywności
energetycznej: „Efektywność energetyczna – aktualne możliwości". Celem wydarzenia jest zwiększenie
świadomości i zrozumienia, czym jest efektywność energetyczna i jak ją poprawić, informowanie
zainteresowanych przedsiębiorstw i użytkowników końcowych,
w tym lokalnych władz publicznych, o rzeczywistych
i namacalnych korzyściach wynikających z ograniczenia zużycia
energii.
W wydarzeniu uczestniczyła jako prelegentka ekspertka ds.
projektu

DeCarb,

Laura

Buzatu,

z

Agencji

Rozwoju

Regionalnego Południowo Zachodniej Oltenii i przedstawiła
cele, działania i oczekiwane rezultaty projektu.
Więcej informacji na stronie internetowej DeCarb :
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5481/decarb-at-3rd-party-event-in-romania/

BUŁGARIA GOSPODARZEM KONFERENCJI NA TEMAT PAKIETU
CZYSTEJ ENERGII I INW ESTYCJI W SEKTORZE ENERGETYKI: REALIA
I W YZW ANIA
Projekt DeCarb został zaprezentowany na Konferencji na temat pakietu czystej energii i inwestycji
energetycznych - rzeczywistość i wyzwania. W drugim dniu imprezy, 5 kwietnia 2019 r., dr Rumyana Grozeva,
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przedstawiła prezentację na temat projektu DeCarb, określając główne cele, które projekt ma osiągnąć,
źródło finansowania – program INTERREG Europe, konsorcjum partnerów i oczekiwane rezultaty. Dr Grozeva
przedstawiła również przegląd obecnej sytuacji koszyka energetycznego w 9 krajach partnerskich. Krótko
opisała wielkie wyzwanie i odpowiedzialność, jaką dekarbonizacja nakłada na wszystkie istotne
i odpowiedzialne podmioty europejskie, krajowe, regionalne i lokalne.
Impreza odbyła się w Starej Zagorze w Bułgarii w dniach 4-5 kwietnia 2019 roku. Organizatorem wydarzenia
był Instytut Zarządzania Energią (EMI) przy wsparciu EURELECTRIC.

Uczestnikami

konferencji

międzynarodowe,

krajowe,

były
regionalne

i lokalne instytucje, przedstawiciele organów
rządowych Bułgarii i Europy PołudniowoWschodniej, Komisji Europejskiej, Wspólnoty
Energetycznej,
Organów

Agencji ds. Współpracy

Regulacji

Energetyki

(ACER),

EURELECTRIC, Euracoal, dyplomaci, dobrze
zakorzenione

europejskie

i

krajowe

stowarzyszenia przedsiębiorców i związków
zawodowych oraz organizacje pozarządowe
odpowiedzialne za kwestie energii i środowiska, przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, a także
niezależni eksperci.

ZIELONE INW ESTYCJE W WOJEW ÓDZTW IE ŁÓDZKIM
W licznych gminach województwa łódzkiego zainwestowano w parki wiatrowe do produkcji ekologicznej
energii elektrycznej, a samorządy próbują wykorzystywać wodę termalną jako ekologiczne źródło ciepła
(budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej dla Miasta Uniejowa wraz
z centralą ciepłowniczą na bazie wód termalnych).
Mieszkańcy instalują kolektory słoneczne, dzięki którym mogą
nawet ekologicznie ogrzewać wodę użytkową lub wspomagać
system centralnego ogrzewania w domu, czy też zastępować tak
zwany „żużel" ekologicznymi źródłami ciepła, takimi jak pompy
ciepła czy piece na biomasę.
Projekt DeCarb przyczynia się do przejścia na czystą energię dzięki opracowaniu 9 planów działania na rzecz
poprawy instrumentów polityki, z korzyścią dla instytucji zarządzających i beneficjentów.
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NADCHODZĄCE W YDARZENIA
 Zapisz datę! W dniach 17-21 czerwca 2019 r. Europa obchodzi w Brukseli Europejski Tydzień

Zrównoważonej Energii (EUSEW) – największe europejskie wydarzenie poświęcone energii odnawialnej
i efektywnej energetyce, kształtujące przyszłość energetyczną Europy. Składa się na nie trzydniowa
konferencja polityczna oferująca różne możliwości tworzenia sieci kontaktów, konkurs UE z nagrodami
w dziedzinie zrównoważonej energii z publicznym głosowaniem na nagrodę obywatelską oraz lokalne
wydarzenia, Dni Energii, organizowane w całej Europie w maju i czerwcu. Więcej informacji i rejestracja:
https://www.eusew.eu/
 Uczestnicy projektu DeCarb zbiorą się w październiku przyszłego roku na spotkaniu międzyregionalnym

w Brandenburgii (Niemcy), podczas którego partnerzy i zainteresowane strony wymienią się pomysłami
i propozycjami dotyczącymi restytucji środowiska naturalnego i rekultywacji gruntów. Następnie
odbędzie się wizyta studyjna w kopalniach węgla w regionie, z udziałem interesariuszy z Konsorcjum
Projektowego, a potem spotkanie projektowe .
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POSTĘP W BADANIACH
Identyfikacja

dobrych

dekarbonizacji

i

praktyk

przejścia

na

w

dziedzinie

czystą

energię:

sprawozdanie to zostanie udostępnione do końca
czerwca, po określeniu przez partnerów przypadków
dobrych

praktyk

w

dziedzinie

dekarbonizacji

terytorialnej i przejścia na czystą energię, w tym
instrumentów finansowych służących jej rozwojowi
dekarbonizacji, co ma na celu ułatwienia dostępu do
funduszy na rzecz ekologicznych ścieżek wzrostu.
Zestaw

danych

zawarty

gromadzony

przez

Samorządów

Lokalnych

w

sprawozdaniu

Regionalne

jest

Stowarzyszenie

Macedonii

Zachodniej

(PEDDM), które przeanalizuje zebrane przypadki w celu
opracowania

Przewodnika

dobrych

praktyk,

obejmującego również stworzenie mapy instrumentów
finansowych wspierających przejście na czystą energię
i systemów stymulujących rozwój w drodze podziału
kosztów z sektorem prywatnym.
W ciągu kilku dni rozpoczniemy analizę SWOT,
w ramach której House of Energy zebrał dane
z terytoriów DeCarb w celu określenia ścieżek wzrostu
dekarbonizacji, co zapewni partnerom projektu ramy
umożliwiające

zaprojektowanie

specyficznych

dla

kontekstu,

alternatywnych,
ścieżek

wzrostu,

zainicjowanie rzeczywistego procesu dekarbonizacji
oraz zmniejszenie ryzyka gospodarczego i społecznego
związanego z dywersyfikacją źródeł produkcji energii.
Analiza potrzeb: partnerstwo DeCarb zebrało dowody na

W toku są obecnie cztery działania badawcze
zmierzające do finalizacji:
Partnerstwo DeCarb kończy ocenę ex-ante wpływu
gospodarczego i społecznego dekarbonizacji regionów,
która zostanie opublikowana w czerwcu. Sprawozdanie,
przygotowane przez SZREDA, ma na celu opracowanie
podejścia do oceny możliwego społeczno-gospodarczego
wpływu uniezależnienia energii i wydobycia węgla
w regionach DeCarb.

potrzeby lub osiągnięcia w dziedzinie restytucji środowiska
i rekultywacji gruntów, w celu określenia sposobów
użytkowania

gruntów

poeksploatacyjnych

zgodnych

z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym informacje na
temat rentowności finansowej oraz określenie możliwości
finansowania/inwestycji. Po koniec roku odbedą się na ten
temat

warsztaty

międzyregionalne,

a

Ministerstwo

Gospodarki i Energetyki Brandenburgii (MWE) opracuje
raport z analizy potrzeb, który będzie koncentrować się na
planowaniu i wzroście terytorialnym, z uwzględnieniem
aspektów finansowych.
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PARTNERZY PROJEKTU
Regionalna Agencja Rozwoju Gospodarczego
Starej Zagory (Bułgaria)

Województwo Łódzkie (Polska)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Email: decarbproject@gmail.com
Regionalna Agencja Energetyczna Nonprofit
Eszak-Alfold (spółka z o.o.) (Węgry)

Agencja Rozwoju Regionalnego PołudniowoZachodniej Oltenii (Rumunia)

www: https://www.interregeurope.eu/decarb/

OBSERW UJ NAS
https://www.facebook.com/DeCarb.Project/

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki, Kraju
Związkowego Brandenburgia (Niemcy)

https://twitter.com/DecarbProject

www.linkedin.com/company/decarb-project

Dom Energii (Dania)

O PROJEKCIE
Projekt DeCarb jest współfinansowany przez INTERREG
Europa / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Regionalne Stowarzyszenie Samorządów
Zachodniej Macedonii (Grecja)

Agencja Energetyczna Regionów Savinjska,
Saleska i Koroska (Słowenia)

Agencja Energetyczna Extremadura (Hiszpania)
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