EnercitEE
Europejskie sieci, doœwiadczenia i rekomendacje
pomagaj¹ce uzyskaæ wydajnoœæ energetyczna miastom i
obywatelom
Pakiet klimatyczno-energetyczny UE jest uwa¿any za
kluczowy dla zwiêkszenia wydajnoœci energetycznej i
zmniejszenia emisji dwutlenku wêgla w Europie. Trzy cele
znane jako 20-20-20 to: zmniejszenie o 20% emisji gazów
cieplarnianych do 2020 r., w porównaniu z poziomem z
1990 r., zwiêkszenie o 20% udzia³u energii ze Ÿróde³
odnawialnych oraz redukcja zu¿ycia o 20%.
EnercitEE ma realizowaæ cele UE dotycz¹ce wydajnoœci
energetycznej na poziomie praktycznym. Projekt, wdra¿any
w ramach programu INTERREG IVC, wykorzystuje
doœwiadczenia i istniej¹ce sieci, które powsta³y przy okazji
realizacji poprzedniego projektu pod nazwa enercy'regio.
G³ównym celem projektu EnercitEE jest identyfikacja,
analiza i transfer najlepszych praktyk, wymiana
doœwiadczeñ oraz przeprowadzenie drobnych dzia³añ
pilota¿owych w celu wspierania samorz¹dów i mieszkañców
w zwiêkszaniu wydajnoœci energetycznej.
Praktyczne wytyczne i rekomendacje sporz¹dzone w
ramach EnercitEE pomog¹ dostarczyæ wartoœciow¹ pomoc
regionom europejskim chc¹cym udoskonaliæ swoja
wydajnoœæ energetyczn¹ i strategiê.
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Email: henrik.jonahsson@vaxjo.se
www.vaxjo.se
Górna Sabaudia (Francja)
Air-APS
Dider Chapuis
Tel.: + 33 (0)479 626 459
Email: dchapuis@atmo-rhonealpes@org
www.atmo-rhonealpes.org

Szwecja

4

2 5

Górna Sabaudia
Francja

5

Dolny Œl¹sk
Polska

4
1
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Jelenia Góra
Piotr Klementowski
Tel.: +48 (0)75 75 46 101
Email: pklementowski@jeleniagora.pl
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Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie:
www.enercitee.eu/Sub-Projects/CLIPART

Zakres
Clipart dostarcza procedury i narzêdzia pomocne w³adzom
lokalnym i regionalnym w planowaniu i ocenie aktywnoœci we
wszystkich sektorach, których istot¹ s¹ sta³e i konsekwentne
dzia³ania, ukierunkowane na spe³nienie norm redukcji emisji
gazów cieplarnianych okreœlonych przez Parlament Europejski
oraz przez miêdzynarodowe konwencje dotycz¹ce zmian
klimatycznych.

Cele projektu
Maj¹c na uwadze znaczenie oraz pilny charakter kwestii zmian
klimatu, corocznie powinien byæ wypracowany bud¿et z
podzia³em na sektory, którego przeznaczeniem bêdzie
regionalna i lokalna strategia emisjami gazów cieplarnianych.
Pod-Projekt Clipart dostarcza w³adzom lokalnym oraz
regionalnym narzêdzi pomocnych w procesie szacowania
zu¿ycia energii, kalkulacji powi¹zanej z nim emisji gazów
cieplarnianych, oraz w procesie rocznego i okresowego
bud¿etowania funduszy i weryfikacji skutecznoœci
podejmowanych kroków.
Wymiana doœwiadczeñ stanowi kluczow¹ czêœæ projektu.
Rezultaty pomog¹ europejskim regionom i gminom w procesie
adaptacji do zmian klimatycznych i ³agodzenia ich skutków.

Priorytety tematyczne
dla podprojektów
Regionalna Agencja ds. Œrodowiska w Emilia-Romania
Transfer i ujednolicenie wiedzy na poziomie lokalnym i
!
regionalnym w na temat strategii dzia³añ zwi¹zanych ze
zmianami klimatu w Europie
Saxon Energy Agency SAENA GmbH
Testy optymalizacji bilansu CO2 oparte na
!
regionalnych uwarunkowaniach oraz wprowadzenie sta³ego
monitoringu poziomu Co2

Krótki opis
Krok 1: Clipart to po³¹czenie dwóch idei: energii i emisji. Dane
statystyczne lokalnych emisji odgrywaj¹ kluczow¹ rolê.
Harmonogram Clipart zak³ada rozpoczêcie prac od zebrania
danych statystycznych w celu okreœlenia bud¿etu z
przeznaczeniem na ³agodzenie skutków emisji gazów
cieplarnianych.
Krok 2: Clipart dostarcza wytycznych w procesie okreœlania
bud¿etu dla emisji gazów cieplarnianych. Opisuje procedury
dotycz¹ce bud¿etowania i planowania redukcji gazów
cieplarnianych celem ustalenia wspólnego kierunku
zarz¹dzania emisjami dla regionu i lokalnych spo³ecznoœci
i d¹¿enia do osi¹gniêcia uprzednio ustalonych celów
emisyjnych.
Krok 3: Clipart wspiera skutecznoœæ lokalnych dzia³añ
maj¹cych na celu ³agodzenie skutków emisji gazów
cieplarnianych. Dostarcza procedur pomocnych w analizie
zbie¿noœci podjêtych dzia³ania z okreœlonym bud¿etem.
Przynajmniej jeden regionalny lub lokalny proces implementacji
zostanie poddany symulacji.
Krok 4: Clipart publikuje rezultaty swoich prac w regionie.
Na etapie trzech pierwszych kroków w³adze lokalne s¹
w³¹czone w prace w ramach projektu przez partnerów
projektów. Aktualne informacje i wyniki s¹ publikowane w formie
elektronicznej na stronie www.enercitee.eu/SubProjects/CLIPART. W ramach spotkañ na szczeblu lokalnym
projekt bêdzie dyskutowany z udzia³owcami. W Finalnym
Raporcie o Klimacie zostan¹ udostêpnione wyniki projektu w 6
jêzykach (ang., w³., niem., fr., pl, szwec.)

Miasto Växjö
Opracowanie planu adaptacji do zmian
!
klimatycznych, który bêdzie szeroko wykorzystywany przez
organizacje gminne w procesie planowania.
Air-APS
Opracowanie danych statystycznych dot. emisji na
poziomie gminy, które bêd¹ dostêpne dla w³adz lokalnych
departamentu “Górna Sabaudia” w celu zgrania prac
lokalnych w³adz oraz jako bodziec do tworzenia planu redukcji
emisji gazów cieplarnianych.
!

Jelenia Góra
Projekt redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz
!
py³ów, jak równie¿ wymiana doœwiadczeñ zwi¹zanych z
“najlepszymi praktykami”.

Wynik koñcowy
Celem Clipart jest adaptacja regionów i lokalnych spo³ecznoœci
do zmian klimatycznych oraz ³agodzenie ich wp³ywu, za pomoc¹
œrodków, które mo¿na zastosowaæ w ka¿dym z partnerskich
regionów. Metodologia projektu zak³ada wypracowanie
szczegó³owej symulacji z uwzglêdnieniem aktualnych bud¿etów
emisji CO2 oraz bilansu zawieraj¹cego ogólne i szczegó³owe
cele emisji gazów z przynajmniej jednego regionu.

Najwa¿niejsze rezultaty projektu:
Wstêpny Raport Clipart zebranie informacji o obecnych
dzia³aniach z uwzglêdnieniem ich trafnoœci,
kompleksowoœci, i mo¿liwoœci zastosowania na poziomie
regionalnym lub lokalnym. Raport zostanie sporz¹dzony
w pliku PDF.
Finalny Raport Clipart podsumowanie sugerowanych
procedur i narzêdzi, pozwalaj¹cych lokalnym i regionalnym
wadzom administracyjnym na korzystanie z europejskiej
wiedzy na temat dzia³añ zwi¹zanych ze zmianami klimatu
dotycz¹cej du¿ego lecz rozproszonego terenu. Raport
zostanie sporz¹dzony jako podrêcznik i bêdzie zawieraæ
procedury oraz narzêdzia, takie jak wykresy, bilanse emisji
oraz tabele konwersji, wybrane i poprawione w podczas
poszczególnych faz projektu.

