
Wicewojewoda Pan Leif Byman

otworzył spotkanie inauguracyjne,

kierując powitalne słowa do

uczestników, wskazując na znaczenie

bardziej efektywnego wykorzystania

energii.

W tym wstępie, Pan Byman mówił o

potencjale energetycznym wiatru, wody

i energii nuklearnej w województwie

Uppsala. Podkreślił kilka pozytywnych

inicjatyw, które już są realizowane w

regionie Uppsali. Aleksandr Popel,

partner SEECA z Tallina, przedstawił

szczegółowe wprowadzenie to

Programu POWER UE i projektu

SEECA.

Następnie Pan Göran Albjär, partner

SEECA z Uppsali, razem z Panią

Camillą Andersson i Panem Janem

Eckhéllem, omówił Porozumienie

Klimatyczne Województwa Uppsala,

projekt, który ma na celu zachęcić

sektor publiczny i prywatny do

podpisania porozumień o redukcji

emisj i. Projekt Porozumienie

Klimatyczne został niedawno

uruchomiony i zachęcił do udziału firmy

w województwie, gminy i izbę

przemysłową w Uppsali.

Po lunchu, nastąpiła prezentacja Pana

Raivo Kiisa, przedstawiciela SEECA z

Tallina. Tallin ma około 400 000

mieszkańców. System ciepłowniczy jest

stary a domy są słabo izolowane w

porównaniu z nowoczesnymi

standardami. Mała liczba prywatnych

domów i budynków publicznych

przeszła renowację w celu poprawy

efektywności energetycznej . Projekt

realizowany przez sektor budownictwa

miał na celu zredukowanie zużycia

energii w domach o 50 procent.

Delegacja SEECA z Niepołomic

przedstawiła następnie swój region.

Niepołomice są małą gminą w

województwie małopolskim na południu

Polski. Liczy 23.000 mieszkańców,

9.000 z nich mieszka w mieście

Niepołomice. W gminie są dwa terenu

Natura 2000.

W ramach projektu Niepołomice

zdecydowały stworzyć kalendarz w

podziale na miesiące dla wszystkich

gospodarstw domowych na swoim

terenie. Będzie on zawierał porady i

wskazówki zachęcające do bardziej

efektywnego energetycznie stylu życia,

takie jak dostarczenie adresów centrów

recyklingu w tym terenie, podkreślanie

negatywnych efektów przycisków

„standby” w urządzeniach

elektronicznych, itd. Mówca

poinformował również delegatów o

planach przeprowadzenia kursu na temat

eco-drivingu (kierowanie pojazdami w

sposób, który zredukuje emisję).

Następny mówca był przedstawicielem

Uppsali, Pani Leena Marandi, która

omówiła plan komunikacji. Obejmował

on informację o udziale Zarządu

Województwa Uppsala w Dniach

Otwartych w Brukseli w październiku.

Stworzy to możliwość zarówno dla

przedsiębiorców jak i naukowców

zaprezentowania ich obecnych badań

nad technologiami redukcji emisj i w

obecności około 5000 uczestników z

około 200 regionów Europy.

Projekt SEECA będzie również

prezentowany w INFO Days w Brukseli

w listopadzie, w których weźmie udział

50 gmin szwedzkich i pięć powiatów w

Mälardalen (Szwecja). Gmina Enköping

będzie gospodarzem tegorocznego

spotkania, które odbędzie się w Domu

Sztokholmskim w Brukseli.

Spotkanie inauguracyjne
w Uppsali 2-4 czerwca 2010

Wycieczka statkiem na Jeziorze Mälaren w
czwartkowy wieczór. Od lewej Frederic Öberg
(Uppsala), Aleksandr Popel (Tallin), Leena
Marandi, Camilla Andersson i Göran Albjär
(wszyscy z Uppsali) .
Foto: Andreas Heimbrandt

Wicewojewoda LeifByman otwiera spotkanie
inauguracyjne SEECA w Uppsali.
Foto: Andreas Heimbrandt
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Camilla Andersson i Jan Eckhéll są

odpowiedzialni za projekt

“Porozumienia Klimatyczne w

Województwie Uppsala”. Projekt jest

prowadzony przez Zarząd

Województwa Uppsala we współpracy

z gminami w województwie,

Regionalną Radą Rozwoju oraz

kilkoma firmami prywatnymi.

Podczas spotkania inauguracyjnego

projektu SEECA, które odbyło się 2-4

czerwc a w Uppsali, Camilla Andersson

i Jan Eckhéll poinformowali

uczestników o ich projekcie

„Porozumienia Klimatyczne w

Województwie Uppsala”. Projekt ten ma

na celu oszczędność energii i

promowanie efektywnych rozwiązań dla

prywatnych firm i organizacji

publicznych w Województwie Uppsala.

Uczestniczące firmy mogą zaoszczędzić

pieniądze poprzez zwiększenie ich

efektywności energetycznej .

Według Jana Eckhélla, są również

korzyści PR-owskie dla prywatnych

firm zaangażowanych w projekt, jako że

mogą one się wykazywać świadomością

kwestii środowiskowych, co wzmocni

ich zewnętrzny wizerunek.

Firmy uczestniczące otrzymają ponadto

wskazówki i rady jak rozpocząć

oszczędzanie energii, na temat

możliwości tworzenia sieci z innymi w

tej samym dziedzinie lub obszarze

geograficznym, jak również oferowanie

powierzchni reklamowej w prasie

lokalnej/regionalnej .

-Pierwsze kroki na drodze do

efektywności energetycznej może być

najtrudniejszą częścią. Podpisanie

Porozumienia Klimatycznego jest dla

przedsiębiorstw sposobem na

rozpoczęcie uzyskania kontroli nad ich

konsumpcją energii poprzez używanie

właściwego rodzaju energii do

właściwego celu. Tom może skutkować

oszczędnością nawet większej ilości

energii niż pierwotnie zakładali – uważa

Camilla Andersson.

Przedsiębiorstwa, które podpisały

porozumienie klimatyczne postawiły na

redukcję zużycia energii (elektryczność

i ciepło) o 10 procent do 2012 i kolejne

10 procent do 2016 roku. Te liczby są

oparte o konsumpcję energii w ciągu

2008. Od daty podpisania porozumienie,

przedsiębiorstwa powinny kupować lub

wynajmować jedynie samochody, które

są „zielonymi samochodami”, chyba że

działalność przedsiębiorstwa wymaga

pojazdów innego rodzaju, którego nie

mogą być objęte definicją zielonego

samochodu Narodowego Zarządu Dróg.

Więcej informacji można uzyskać u:

Camilli Andersson, telefon +46 18 19

53 73 oraz Jana Eckhélla, telefon +46

18 19 50 65.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nazwy przedsiębiorstw-uczestników

zostaną opublikowane na stronie

internetowej www.klimatavtal-

uppsalalan.de i mogą używać logo

„Uczestnik Porozumienia

Klimatycznego Województw Uppsala”

w swoich działaniach marketingowych.

Porozumienia
Klimatyczne,
Województwo Uppsala

Jan Eckhéll i Camilla Andersson podczas prezentacji na spotkaniu inaugurującym SEECA 2-4 czerwca
2010 r. Foto: Andreas Heimbrandt




