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29 września 2014 roku, po dłuższej przerwie, cykl konferencji regionalnych ?Dobry klimat dla
powiatów? mógł w końcu dobiec końca w Szczecinku, w województwie zachodniopomorskim.
Dzięki środkom z Unii Europejskiej Szczecinek odnowił swoje drogi, rynek, a także Zamek,
gdzie kiedyś obradowali rycerze Ulricha von Jungingena przed wyruszeniem na Grunwald, a
teraz starostowie i dyrektorzy wydziałów ochrony środowiska zachodniopomorskich powiatów,
przed podjęciem działań na rzecz ochrony klimatu.

Odmiennie, niż w poprzednich konferencjach, prezentacje zostały zaprezentowane bez
podziału na sesje tematyczne. Pierwszy, tradycyjnie, mówił Tadeusz Narkun ze Związku
Powiatów Polskich, który podkreślił, że działania na rzecz ochrony klimatu wpisują się w nurt
budowania siły lokalnych gospodarek, a nie w działania obniżające rozwój. Posługując się
przykładem powiatów koszalińskiego, polickiego i wałeckiego, które jako jedyne w tym
województwie uczestniczyły w cyklu debat klimatycznych projektu, udało się pokazać, że
umiejętnie wykorzystanie lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii, może być
dobrą podstawą do budowania lokalnego dobrobytu.

Następnie Jan Sachs z koszalińskiej delegatury Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ciekawie opowiedział o aktualnych i przyszłych
priorytetach w finansowaniu inwestycji w ochronę klimatu. Z najnowszych wiadomości
dotyczących wdrażania programu PROSUMENT wynika, że dotychczas tylko fundusze
wojewódzkie w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie podpisały porozumienie z
Narodowym Funduszem na uruchomienie tego programu. Szczeciński fundusz uruchomi
konkursy dla samorządów, które mają składać grupowe wnioski mieszkańców ze swojego
obszaru działania, już w listopadzie 2014. W styczniu 2015 roku należy się natomiast
spodziewać konkursów dla odbiorców indywidualnych programu PROSUMENT. Na realizację
wniosków na rok 2015 przeznaczono łącznie 600 mln zł i planowane jest przeznaczenie
dalszych 150 mln zł.

Następnie dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju przedstawił wyniki
obliczeń śladu węglowego dla samorządów uczestniczących w projekcie ?Dobry klimat dla
powiatów?. Po prezentacji zadano kilka pytań, głównie dotyczących pozyskiwania danych do
obliczeń.

Kolejna prezentacja należała do Pani Darii Zielińskiej, ekologa Banku Ochrony Środowiska.
Jedną z aktualnych nowości Banku dla małych i średnich przedsiębiorstw jest kredyt Energia na
Plus przeznaczony na działania proefektywnościowe w budynkach (tzw. głęboka
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termomodernizacja) oraz instalacje odnawialnych źródeł energii.

Zakończenie konferencji należało ponownie do dr Wojciecha Szymalskiego, który przedstawił
dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła możliwości uczestnictwa polskich samorządów w sieciach
i porozumieniach na rzecz klimatu w Europie i na Świecie. Z dyskusji wstępnej w gronie
uczestników konferencji wynikało, że także w województwie zachodniopomorskim wiele
powiatów posiada już na swoim terenie znaczące inwestycje w odnawialne źródła energii i
inwestuje aktywnie w efektywność energetyczną, co per saldo przyczynia się do obniżenia
emisji gazów cieplarnianych. Na przykład w powiecie Łobeskim, przez inwestora z Łodzi
niedawno uruchomiona została biogazownia rolnicza, a starostwo powiatowe przeprowadziło
termomodernizację wszystkich swoich budynków. Dlatego powstaje pytanie dlaczego nie
chwalimy się choćby tymi osiągnięciami na szczeblu międzynarodowym, dlaczego nie
stworzymy wspólnego frontu na rzecz promocji tego typu inwestycji, aby pokazać, że można, że
to się opłaca i możliwe jest pójście jeszcze dalej w zakresie ochrony klimatu?
? pytał dr Szymalski.

Ostatnia prezentacja dotyczyła Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którą
dr Szymalski wygłosił niejako w zastępstwie za przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego ze
Szczecina, którzy akurat w tym okresie negocjują warunki RPO z Komisją Europejską.
Zachodniopomorskie RPO do czasu negocjacji stawiało na głęboką modernizację budynków,
inwestycje w OZE w formie mikroinstalacji, głównie ?na własne potrzeby?, czyli dla
prosumentów oraz edukację ekologiczną. Nie wiadomo w jakiej formie RPO wyjdzie z
negocjacji z Komisją Europejską, ale na pewno będzie w nim nie mniej niż ok. 3 mln zł na cele
gospodarki niskoemisyjnej.

Ostatnia prezentacja została podsumowana brawami. I tym sposobem wśród łąk, lasów i jezior
pojezierza pomorskiego cykl konferencji ?Dobry klimat dla powiatów? zakończył się. Sieć
samorządów na rzecz klimatu czeka jeszcze ogólnopolska konferencja na wiosnę 2015 roku, a
potem samodzielne działania bez wsparcia środków LIFE+. Czy ten projekt się powiedzie?
Staramy się by tak było.

Notował: Wojciech Szymalski
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