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Czerwiec 2008r. - złożenie wniosku przez Powiat Kwidzyński w Agencji

Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji ( EACI ) Komisji Europejskiej

w Brukseli.

Grudzień 2008r. – zaproszenie do negocjacji wniosku z EACI.

( Ocena 7 pkt/10 możliwych )

Czerwiec 2009r. - Powiat Kwidzyński podpisał umowę

z EACI o dotację z programu Inteligent Energy Europe II (Inteligentna Energia

dla Europy) na utworzenie regionalnej agencji energetycznej.

Grudzień 2009r. – Założenie i rejestracja Stowarzyszenia Powiślańska

Regionalna Agencja Zarządzania Energią.

Luty 2010r. – podpisanie aneksu do umowy grantowej.

1 Marzec 2010r. – rozpoczęcie realizacji projektu, formalne rozpoczęcie

działania Agencji.

Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji 

Zarządzania Energią 
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Budżet Projektu 

 Całkowity koszt projektu 333 333 €.

 Dotacja Komisji Europejskiej w wysokości 250 000 €

(75% kosztów kwalifikowanych) z programu Inteligentna Energia

dla Europy,

 Dotacja z budżetów Powiatów Kwidzyńskiego, Malborskiego,

Sztumskiego i Iławskiego w wysokości ok. 83 333 € (25 % kosztów

kwalifikowanych).



Agencja ma stać się wiodącym podmiotem zajmującym się zagadnieniami

związanymi z efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem

Odnawialnych Źródeł Energii na terenie powiatu Kwidzyńskiego.

Sukcesem Powiatu jest to, że powstała przy wsparciu Agencji

Wykonawczej ds. Innowacji i Konkurencyjności Komisji Europejskiej,

która wskazuje, że Agencje Energetyczne mają szczególną rolę w

przewodzeniu rewolucji energetycznej w Europie poprzez wprowadzenie i

upowszechnianie tych zagadnień na poziomie lokalnym i regionalnym.
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Cel projektu

Celem utworzenia i funkcjonowania Agencji jest realizowanie projektów

i podejmowanie działań, których efektem będzie:

• wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii,

• wzrost efektywności energetycznej,

• wzrost oszczędności w wykorzystaniu energii

• planowanie energetyczne

Samorządowe (regionalne i lokalne) agencje energetyczne w krajach UE zakładane 

są od połowy lat 80-tych, po trzecim światowym kryzysie energetycznym. Obecnie 

w UE-27 funkcjonuje ok. 400 agencji energetycznych
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Umocowanie strategiczne Powiślańskiej Regionalnej 

Agencji Zarządzania Energią 

Działalność Agencji na terenie Powiatu Kwidzyńskiego zapewni w realizacje celów

strategicznych Powiatu zapisanych w

- Programie rozwoju energii odnawialnej w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010

realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu

Kwidzyńskiego

- Programie Ochrony Środowiska dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2011

Działania te wpisują się w plany strategiczne Komisji Europejskiej- program

Inteligentna Energia dla Europy II (IEE II) jak również szereg dyrektyw dotyczących

elektryczności z odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej budynków,

płynnych biopaliw dla transportu, współprodukcji ciepła i energii, usług energetycznych, itp.

Zdaniem Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej EACI: 

„Agencje nie są prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem regionalnych i lokalnych

problemów energetycznych, ale prawdopodobnie najlepszym”, IEEA ‘2006
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Główne zadania agencji energetycznej w latach 2010-

2013:

• wsparcie i doradztwo dla lokalnych władz i sfery bussinesowej w

formułowaniu planów i strategii energetycznych,

• dostarczenie usługi publicznej w postaci doradztwa energetycznego dla

władz i osób z sektora publicznego jak i prywatnego oraz wszystkich

pozostałych mieszkańców (przedsiębiorców, rolników i konsumentów),

• pomoc w poszukiwaniu sposobów pokonywania barier wzrostu

efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

• koordynowanie lokalnej współpracy w zakresie efektywności

energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii,

• inicjowanie akcji podnoszących świadomość społeczną, działalność

publikacyjna i edukacyjna,
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Zadania agencji energetycznej cd.:

• udział w certyfikacji i etykietowaniu budynków publicznych,

• wykonywanie audytów energetycznych ( w późniejszym okresie ),

• wdrażanie projektów podnoszących efektywność energetyczną

w budynkach publicznych,

• wyszukiwanie dobrych praktyk przygotowana propozycji montażów

finansowych dla projektów inwestycyjnych na podstawie innowacyjnych

wzorów europejskich,

• przenoszenie polityki energetycznej komisji europejskiej na teren

powiatów, przekazywanie informacji o narzędziach , które promuje komisja

europejska.
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Agencja podejmie działania na rzecz wzrostu efektywności

energetycznej i wzrostu wykorzystania Odnawialnych Źródeł

Energii w sektorach wykorzystujacych energię np.:

• szkołach,

• obiektach przedsiębiorstw komunalnych,

• budownictwie sektora publicznego,

• budownictwie społecznym,

• budownictwie indywidualnym,

• blokach mieszkalnych,

• przemyśle,

• rolnictwie,

• oraz bardziej efektywnym wykorzystaniu energii

w transporcie.
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Działania Powiślańskiej Regionalnej Agencji 

Zarządzania Energią  będą  adresowane do: 

• samorządów (powiaty Kwidzyński, Iławski, Malborski, Sztumski 

i gminy z terenu tych powiatów),  

• msp,

• firm instalatorskich i budowlanych,

• biur projektowych,

• stowarzyszeń i fundacji,

• jednostek sektora publicznego,

• osób fizycznych ( gospodarstw domowych ).



Partnerzy Agencji:

• Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o.

• Bałtycka Agencja Poszanowania Energii,

• Centrum Energii Odnawialnej w Gussing,

• Miasta i powiaty partnerskie,

• Agencje energetyczne z Europy,

• Szkoły Wyższe,

• Bałtycki Klaster Eko-energetyczny. 
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Zakładane rezultaty działalności Powiślańskiej Agencji 

Zarządzania Energią 
1. Wkład w rozwój lokalnych i regionalnych polityk oraz planów i strategii energetycznych:

- zorganizowanie 4 konferencje w powiatach,

- sporządzenie 3 dokumentów powstałych  w związku z planowaniem energetycznym,

- ok. 20 budynków z etykietami energetycznymi,

- ok. 30 budynków z audytami i etykietami energetycznymi.

2. Wkład w zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w celu zmiany zachowań

w kwestiach poszanowania energii i odnawialnych źródeł energii. Zwiększenie poziomu

doradztwa w zakresie poszanowania energii i źródeł odnawialnych:

- 20000 rekordów, dokumentów, informacji zestawionych w bazach danych,

- 18 plakatów, broszur, ulotek,

- 23 artykuły w prasie, 105 publikacji w 4 powiatach.

3. Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Powiślańskiej Regionalnej Agencji

Zarządzania Energią – udział w szkoleniach, uzyskanie 2 uprawnień do sporządzania

świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

4. Stworzenie strony internetowej- 150 dokumentów, artykułów prasowych, prezentacji,

informacji na stronie internetowej.

5. Wspieranie budowy instalacji demonstracyjnych.

6. Rozwój współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym - udzielanie się

w 5 wspólnych projektach wraz z partnerami.

7. Wprowadzenie edukacji energetycznej w szkołach- 4 warsztaty dla nauczycieli.



Podtrzymanie i przyszłe finansowanie Agencji po trzech 

latach od otrzymania wsparcia IEE

1. Usługi doradztwa:

 audyty energetyczne,

 certyfikaty energetyczne,

 inne analizy, opinie, ekspertyzy,

 szkolenia,

2. Implementacja projektów dotyczących oszczędności energii i 

użycia odnawialnych źródeł energii

3. Subsydia władz lokalnych (przede wszystkim powiatów).



Dziękuję za uwagę

Marcin Duda 

Dyrektor Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

Górki 3

82-500 Kwidzyn

Tel./fax. (55) 279 70 79
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Severn Wye Energy Agency

Wielka Brytania

Rok 2009:

41 zatrudnionych

3 000 000 Euro obrotu

Rok 1997:

2 zatrudnionych

70 000 Euro obrotu


