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Gmina Lublin zajęła I miejsce w kon-
kursie realizowanym w ramach Fun-
duszu Współpracy Dwustronnej Nor-

weskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014, program operacyjny PL04 pn. „Oszczę-
dzanie energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii”. W konkursie oceniano wnio-
ski dotyczące innowacyjnych mikroprojektów. 
Lublin otrzymał grant w wysokości 50 tys. zł 
na zdobycie doświadczeń w zakresie możli-
wości wykorzystania ciepła systemowego do 
produkcji chłodu w budynku Urzędu Miasta 
Lublin przy ul. Wieniawskiej 14. Norweskim 
partnerem Lublina została Gmina Ullensa-
ker.

Projekt ma charakter innowacyjny w skali 
lokalnej, regionalnej i krajowej, a zastosowa-
ne rozwiązania będą punktem odniesienia 
dla innych miast polskich i europejskich. Pro-
dukcja chłodu z ciepła systemowego może być 
stosowana w przyszłości do chłodzenia budyn-
ków jako alternatywa do obecnie stosowanych 
rozwiązań.

W ramach Projektu odbyła się wizyta lu-
belskiej delegacji w Norwegii, podczas której 
Pracownicy Biura Zarzadzania Energią Urzę-

du Miasta Lublin spotkali się z przedstawi-
cielami administracji Ullensaker i zapoznali 
się ze stosowanymi w Norwegii rozwiązania-
mi. Pracownicy Biura mieli okazję zobaczyć 
oszczędne i ekologiczne systemy wytwarzania 
ciepła i chłodu w terminalu lotniska Garder-
moen (Oslo) oraz spotkać się ze specjalistami 
w dziedzinie zarządzania energią w obiektach 
publicznych.

W ramach Projektu odbyła się także wizyta 
pracowników Biura w Elektrociepłowni Kra-
ków, gdzie przedstawiciele firmy EDF Polska 
S.A. zaprezentowali swoje doświadczenia w 
zakresie zastosowania instalacji do produkcji 
chłodu z ciepła systemowego na swoim obiek-
cie. Pracownicy Biura mieli także możliwość 
zobaczenia pilotażowej instalacji wytwarza-
nia chłodu zamontowanej w przepompowni 
sieciowej krakowskiego MPEC na Zakrzówku.

W efekcie realizowanego Projektu został 
opracowany „Program funkcjonalno-użytko-
wy” zawierający rozwiązania, które przyczy-
nią się do zmniejszenia zużycia energii elek-
trycznej, energii cieplnej, poprawy komfortu  
i jakości powietrza w budynku biurowym przy 
ul. Wieniawskiej 14.


