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Struktura projektu i jego rezultaty
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Opracowanie i przetestowanie innowacyjnych 
modeli zaangażowania interesariuszy

Podniesienie akceptacji społecznej dla projektów OZE

A. Wzrost zaangażowania interesariuszy i akceptacji społecznej



aktualna sytuację ekonomiczną sektora, uwzględniającą 
min. skutki wejścia w życie ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o 
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

podsumowanie instrumentów finansowych okresu 
programowania 2007-2013, oraz zestawienie dostępnych 
instrumentów pomocowych w okresie 2014-2020

ramy prawne związane z regulacją OZE w Polsce, 
wojewódzkie dokumenty strategiczne oraz akty prawa 
odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do obszaru 
energetyki odnawialnej oraz planowania i 
zagospodarowania przestrzennego;

aspekty techniczne wpływające na wykorzystanie 
wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE 

B.1.  Raport na temat stanu i perspektyw rozwoju odnawianych źródeł energii w 
województwie zachodniopomorskim 

W raporcie uwzględniono między innymi:



B.2. Regionalna Koncepcja Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin CSF WZ

Opracowanie wspierające zintegrowane strategiczne podejście do zrównoważonego połączenia energii odnawialnych i 
tradycyjnych w Centralnej Strefie Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

• Diagnoza sektora energetycznego Centralnej 
Strefy Funkcjonalnej Województwa 
Zachodniopomorskiego (CSF) z uwzględnieniem 
obowiązujących dokumentów strategicznych 
(charakterystyka i bilans energetyczny CSF).

• Opracowanie indywidualnych rekomendacji dla 
gmin CSF odnoszących się do planowania 
energetycznego, przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną oraz poprawy jakości powietrza. 

• Wykonanie Regionalnej Koncepcji Rozwoju 
Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin CSF z 
uwzględnieniem scenariuszy rozwoju dot. 
zrównoważonego podejścia energetycznego w 
horyzoncie czasowym 2030



Projekt pilotażowy: „Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych 
zlokalizowanych w centrach miejscowości w CSF na przykładzie Połczyna-Zdroju”

C. Od strategii do działań: działania pilotażowe

• „Audyt oświetleniowy ulic, ciągów 

komunikacyjnych i miejsc użyteczności publicznej 

wskazanego obszaru miasta Połczyn – Zdrój”.

• „Metody termomodernizacji obiektów 

budowlanych znajdujących się na obszarze objętym 

ochroną konserwatorską i uzdrowiskową, przy 

uwzględnieniu możliwości wykorzystania urządzeń 

pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych”.

• Praca semestralna do wykonania przez studentów 

ZUT pt.: „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni 

publicznych w Połczynie‐Zdroju z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii”.



C. Od strategii do działań: działania pilotażowe








