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IWONA KOROHODA
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

P
olskie samorządy są coraz 
bardziej zainteresowane upo-
rządkowaniem lokalnej sytu-
acji energetycznej i podejmują 

liczne proenergetyczne inicjatywy, 
przede wszystkim w obszarze termo-
modernizacji budynków, modernizacji 
oświetlenia ulicznego czy wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii.  
Ich skuteczność w osiąganiu kolej-
nych, coraz ambitniejszych celów 
klimatyczno-energetycznych będzie 
jednak w znacznym stopniu zależeć 
od nawiązania współpracy i wymiany 
doświadczeń z innymi miastami oraz 
gminami z Polski i Europy. Taka wy-
miana pozwala uczyć się na cudzych 
błędach, korzystać z wypracowanych 
przez innych sprawdzonych rozwiązań 
oraz czerpać inspirację do kolejnych 
działań.

Szczególnie istotny wkład w zrów-
noważony rozwój polskich samorzą-
dów mogą wnieść gminy norwe-
skie, które mają duże doświadczenie  
we wdrażaniu ambitnych i innowacyj-
nych projektów z zakresu efektywności 
i wykorzystania OZE, a także chętnie 

Polsko-norweska  
współpraca bilateralna

się nimi dzielą. Potwierdziła to współ-
praca bilateralna w ramach projektu 
parasolowego pn. „Polsko-norweska 
platforma współpracy dla poszano-
wania energii i klimatu”. Jednym z jej 
rezultatów jest katalog najciekaw-
szych doświadczeń i dobrych praktyk, 
z których można skorzystać, dostępny 
na stronie www.razemdlaklimatu.eu.

Choć warunki klimatyczne, praw-
ne, ekonomiczne i społeczne, w jakich 
funkcjonują polskie i norweskie gminy, 
są nieco inne, to jednak wiele norwe-
skich rozwiązań – po odpowiedniej 
adaptacji – można przenieść na polski 
grunt. Przekonało się o tym 10 gmin 
(Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Lublin, Mi-
lanówek, Rumia, Płońsk, Pałecznica, 
Raciechowice, Sztum i Sopot), któ-
re w ramach projektu parasolowego 
nawiązały współpracę z norweskimi 
partnerami. Norwegowie pomogli im 
w przygotowaniu do wdrożenia in-
nowacyjnych w skali kraju, proener-
getycznych projektów, czemu służy-
ły m.in. wizyty studyjne, konsultacje 
i dyskusje. Wszystkie zaangażowane 
gminy deklarują wolę kontynuacji 

współpracy w przyszłości, z możli-
wością jej rozszerzenia na kolejne sfery 
funkcjonowania samorządu (takie jak 
kultura czy edukacja).

Także inne polskie JST, zachęcone 
sukcesem 10 polsko-norweskich part-
nerstw, mogą włączyć się w tę wymia-
nę. Internetowe fora dyskusyjne czy 
interaktywne webinaria umożliwiają 
efektywny kontakt bez konieczno-
ści organizacji i ponoszenia kosztów 
podróży, a polskie samorządy coraz 
chętniej i umiejętniej korzystają z tych 
możliwości. Należy jednak pamiętać, że 
także spotkania osobiste mają swoją 
wartość, dlatego najlepiej łączyć kon-
takty osobiste z wirtualnymi i rozwijać 
je w ramach kolejnych wspólnych pro-
jektów i inicjatyw. Projekt parasolowy 
„Polsko-norweska platforma współpra-
cy dla poszanowania energii i klimatu” 
stworzył ku temu solidne podstawy, 
a gminy z Polski i Norwegii są bardzo za-
interesowane kontynuacją bilateralnych 
kontaktów. Tak więc potencjał dalszej 
współpracy i wymiany doświadczeń 
jest bardzo duży, zwłaszcza że minister 
środowiska,  jako Operator Programu 
Operacyjnego PL04 pn. „Oszczędzanie 
energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii”, pod koniec marca br. 
ogłosił nabór wniosków w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej 
ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014.

Szczególnie istotny wkład w zrównoważony  
rozwój polskich samorządów mogą wnieść  
gminy norweskie, które mają duże doświadczenie  
we wdrażaniu ambitnych i innowacyjnych  
projektów z zakresu efektywności i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 


