Projekt:
„Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu
w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym
oraz wykorzystanie OZE z użyciem technologii
informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie”

Płońsk, 18 października 2017 r.

Założenia projektu
Projekt jest kontynuacją projektu parasolowego w ramach PL-04
realizowanego (2016-2017) przez Związek Miast Polskich z partnerami
i ma na celu pogłębienie współpracy podmiotów w nim uczestniczących po
stronie polskiej i norweskiej oraz przygotowanie ich do wspólnego
aplikowania o środki w ramach kolejnej perspektywy NMF i MF EOG 20152020, a także rozszerzenie liczby polskich gmin, które nabędą wiedzę o
rozwiązaniach norweskich w zakresie rozwoju gospodarki o obiegu
zamkniętym i wykorzystania OZE.

Założenia projektu
Projekt wpisuje się w 3 obszary współpracy:

• Wzrost wydajności energetycznej w sektorze usług publicznych
• Współpraca między ośrodkami zajmującymi się wydajnością
energetyczną

• Współpraca między ośrodkami zajmującymi się energią odnawialną
(OZE).

Założenia projektu
Projekt obejmuje wizytę studyjną w Norwegii, organizację konferencji
upowszechniającej wiedzę o doświadczeniach norweskich w Polsce oraz działania
informacyjno-promocyjne.
W wyniku projektu nastąpi pogłębienie istniejących kontaktów między miastami Płońsk
oraz Milanówek, a ich partnerami z projektu parasolowego (gminy Nes i Frogn) oraz
poszerzenie grupy samorządów o kolejnych min. 13 miast – członków MSSI i ZMP, które
uczestnicząc w wyjeździe studyjnym nabędą wiedzę o norweskich rozwiązaniach
w zakresie realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym (m.in. specjalistyczna selektywna
zbiórka odpadów elektronicznych i powtórne wykorzystanie przedmiotów gospodarstwa
domowego) oraz stosowanie wydajnych rozwiązań z zakresu OZE w budynkach
publicznych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Cele projektu
Projekt powiązany jest z wymaganymi rezultatami długoterminowymi PL-04:
• Zmniejszeniem wytworzenia odpadów i redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza,
wody i ziemi
• Poprawą efektywności energetycznej w budynkach
• Wzrostem produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Oczekiwane wskaźniki rezultatu to:

•
•

W efekcie projektu co najmniej 10 gmin wdroży co najmniej jedno nowe rozwiązanie
wzorowane na doświadczeniach norweskich z zakresu GOZ (np. zastosowanie pojemnika
do selektywnej zbiórki odpadów elektronicznych lub uruchomienie punktu wymiany rzeczy
używanych w PSZOK).
Pogłębiona zostanie współpraca między dotychczasowymi partnerami: gminami Miasto
Płońsk i Nes, Spółkami PGK w Płońsku Sp. z o. o. i Esval Miljopark oraz gminami Milanówek
i Frogn.

Partnerzy projektu
Projekt będzie realizowany przez partnerstwo:

•
•
•
•

Stowarzyszenia Związek Miast Polskich (ZMP, lider),
Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS),
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” PNEC,
Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społ. Informacyjnego (MSSI), do
którego należą Płońsk i Milanówek (beneficjenci proj. parasolowego), i które włączają do
pozyskania doświadczeń pozostałych członków tego stowarzyszenia.

Dziękuję za uwagę.
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