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KIM JESTE_MY 

CO ROBIMY 
Szybki wzrost populacji `wiata i zulycia energii prowa-

dzG do ciGgłego zwiLkszania siL emisji gazów cieplarnia-

nych. BLdGce jego konsekwencjG zmiany klimatu i ekstre-

malne zjawiska pogodowe stanowiG jedno z najwiLkszych 

wyzwaV w Europie. RURES ma na celu wykorzystanie 

potencjału odnawialnych jródeł energii (OZE) i 

efektywno`ci energetycznej (EE) na obszarach wiejskich, 

poniewal majG one ogromny wpływ na osiGgniLcie 

niezalelno`ci energetycznej. W ramach RURES w krajach 

partnerskich powstanG lokalne grupy wsparcia, które 

bLdG działa= jako regionalne sieci energetyczne pomocne 

w realizacji planów poprawy efektywno`ci energetycznej. 

Opisane zostanG najlepsze praktyki w zakresie alterna-

tywnych modeli finansowania EE i RES stajGc siL podsta-

wG nowych studiów wykonalno`ci dotyczGcych wdralania 

planów EE. źarzLdzie do obliczania podatków komunal-

nych i innych dochodów podkre`li znaczenie rozwoju 

regionalnego zorientowanego na społeczno`=, a dodatko-

wo takle korzy`ci i warto`= dodanG generowanG  

wskutek  wykorzystania OZE i  EE. 

RURES 

PROMOCJA ZRÓWźŻWAkŻźEGŻ 

WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH 

iRÓśEŁ EźERGII I żŻżRAWY 

EFEKTYWźŻ_ŚI EźERGETYŚZźEJ 

NA OBSZARACH WIEJSKICH  

śŻWIEśZ SIK WIKŚEJ Ż 

RURES 
Partnerzy z 6 krajów Europy _rodkowej łGczG siły, 
aby poprawi= efektywno`= energetycznG 

i wykorzystanie odnawialnych jródeł energii na 
obszarach wiejskich.  

Chorwacja 

 Agencja Energetyczna Medimurje Sp z.o.o. 

 Regionalna Agencja Rozwoju Medimurje 

REDEA Sp z.o.o.  

 Lokalna Grupa śziałania Zielone Wzgórza  

Czechy  

 Uniwersytet Techniczny w Ostrawie  

Niemcy 

 Aufbauwerk Region Leipzig GmbH  

 Miasto Leisnig  

WLgry 

 Rozwój Regionalny i Ekonomiczny Zachodniego 
Pannon Sp. non-profit z o.o.  

 Region Zala  

Polska 

 Stowarzyszenie Gmin żolska Sie= „Energie Śités”  

 Gmina Pałecznica  

Słowenia 

 Agencja rozwoju Siengrija Sp. z o.o.  

 Lokalna Agencja Energetyczna Pomurje  

Nasz projekt jest finansowany z programu 

Interreg CENTRAL EUROPE, który zachLca do 

współpracy w zakresie wspólnych wyzwaV w 

Europie _rodkowej.  
śziLki 246 mln euro z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego program wspiera 

współpracL ponad granicami w celu uczynienia 

miast i regionów w Austrii, Chorwacji, Czechach, 

Niemczech, na WLgrzech, we Włoszech, w Polsce, 

Słowacji i Słowenii lepszymi miejscami do lycia 

i pracy. 

Kto finansuje nasze działania 
Foto: pixabay.com 
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STRATEGIE  
I PLANY 

DZIAŁAU  

L O K A L N E  
G R U P Y   
W S PA R C I A  

N A R Z K D Z I A  DZIAŁANIA  

żILŻTAkŻWE  

FAKTY  

I  

LICZBY 

Przeprowadzane w ramach projektu studia 

wykonalno`ci majG na celu podniesienie `wiadomo`ci 
w zakresie dalszego wdralania `rodków z dziedziny EE 

i ŻiE za pomocG alternatywnych sposobów finanso-

wania oraz zapewnienie dalszej realizacji planów 

efektywno`ci energetycznej (EEP).  

W oparciu o dokonany w ramach projektu przeglGd 

wszystkich obszarów  pilotalowych opracowywane jest 

studium zawierajGce szczegółowy plan działania, który 

obejmuje zadania i zalecenia dotyczGce wdralania 

`rodków w Planie efektywno`ci energetycznej / 

Planach działania na rzecz zrównowalonej energii 

(SEAP) w regionach partnerskich. 

Wyniki podsumowane w strategii miLdzynarodowej i 

planie działaV bLdG jródłem inspiracji do wdralania 

EEP dla decydentów politycznych, grup interesu  i 

innych interesariuszy. 

Aby zapewni= udanG realizacjL planów efektywno`ci 
energetycznej, konieczne jest zaangalowanie 

decydentów politycznych i ogółu społeczeVstwa, 
dlatego tel utworzone zostanG lokalne grupy 

wsparcia. Ich powstanie stworzy potencjał 
polityczny, gdyl bLdG działa= jako regionalne sieci 

współpracy z szerokim udziałem zainteresowanych 

stron, grup interesu i decydentów włGczonych proces   

opracowania oraz wdralania strategii regionalnej i 

polityki energetycznej. 

Jako innowacyjne narzLdzie opracowywana jest 

nowa aplikacja on-line  kalkulator warto`ci 
umolliwiajGcy wyliczenie warto`ci dodanej 

wynikajGcej z zastosowania `rodków OZE i EE na 

poziomie regionalnym, z uwzglLdnieniem podat-

ków komunalnych i innych dochodów w regionie. 

Jego zastosowanie pozwala obliczy= korzy`ci 
płynGce z wdralania EEP, a uzyskana w ten sposób 

warto`= jest analizowana i wizualizowana za 

pomocG kalkulatora, przyczyniajGc siL do  

zwiLkszenia potencjału decydentów politycznych 

i ogółu społeczeVstwa. 

Zaufanie do nowych technologii budowane bLdzie 

poprzez zaprezentowanie najlepszych praktyk i 

testowanie nowych technologii w ramach działaV 

pilotalowych, które majG charakter pokazowy:  

• System wentylacji z odzyskiem ciepła w 
centrum sportowym (miasto Leisnig) 

• Inteligentny pomiar zulycia wody (gmina 
żałecznica) 

• Solarne “E-śrzewo” (Lokalna Agencja 
Energetyczna Pomurje ) 

• żlac energii odnawialnej (samorzGd 
Regionu Zala) 

• EnergooszczLdny budynek administracyjny w 
Cakovec (Regionalna Agencja Rozwoju 

Medimurje REDEA Sp z.o.o) 

Ponadnarodowa strategia  

i plan działaV 

liczne lokalne  

Grupy Wsparcia  

2 narzLdzia 5 działaV pilotalowych 

wyniki 

planowane do 

czerwca 2020 

partnerzy 

projektu   

warto`= 
inwestycyjna dla 

zaangalowanych 
regionów w euro 

Rezultaty 

Aby do 2020 osiGgnG= ambitne cele unijne w zakresie 

energii i ochrony klimatu nalely wspiera=  sektor 

efektywno`ci energetycznej (EE) i odnawialnych 

jródeł energii (OZE) w całej UE. Zwłaszcza na 

obszarach wiejskich brakuje zdolno`ci finansowych, 

niektóre regiony nadal w niewielkim stopniu  

wykorzystujG technologie OZE i EE. 

W ramach projektu RURES koncentrujemy siL na 

zrównowalonym rozwoju regionalnym obszarów 

wiejskich biorGc pod uwagL produkcjL energii i jej 

zulycie. RURES stosuje zintegrowane i holistyczne 

podej`cie uwzglLdniajGce w jednym projekcie 

zarówno stronL podaly, jak i popytu na energiL.  

Realizacja planów i działaV proenergetycznych mole 

siL uda= tylko pod warunkiem wykorzystania  

wła`ciwych metod komunikacji i zaangalowania 

społecznego. W ramach projektu zostanG przeana-

lizowane alternatywne metody i zasoby finansowe, 

w tym modele umów o poprawL efektywno`-
ci energetycznej (CombinES) i inne, np. PPP, 

spółdzielnie energetyczne oraz nowe modele 

finansowania społeczno`ciowego (crowdfunding). 
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