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promocja

WAZE rozpoczyna szkolenia kadr dla lokalnej
gospodarki energetycznej.
kreślenie potrzeb i potencjału energetycznego gminy oraz racjonalne
zarządzanie energią stanowią
podstawę lokalnej gospodarki
energetycznej. Działania te są
istotne przy planowaniu strategii rozwoju, w szczególności
przy opracowywaniu lokalnego
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe.
Dzięki projektowi szkoleń „gminny energetyk” organizowanemu przez Wielkopolską Agencję
Zarządzania Energią prowadzenie dobrej gospodarki energetycznej i przygotowanie takich
działań będzie o wiele łatwiejsze.
Szkolenie „gminny energetyk” skierowane jest głównie do
urzędników gmin Wielkopolski,
pracowników firm oraz zainteresowanych osób prywatnych
zajmujących się zagadnieniami
z zakresu energii. Do zadań
gminnego energetyka należeć
będzie między innymi:
G poprawa efektywności energetycznej,
G udział w organizacji przetargów na dostawy energii,
G opiniowanie projektów ener-
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getycznych,
promowanie efektywności
energetycznej i odnawialnych
źródeł energii.
Wiedza zdobyta na naszym
szkoleniu przyniesie gminie wymierne korzyści, w tym:
G obniżenie zużycia i kosztów
energii w gminie,
G modernizację lokalnej infrastruktury energetycznej,
G zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego w gminie,
G poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
Program szkolenia składa
się z siedmiu pakietów tematycznych obejmujących najważniejsze zagadnienia, z którymi na co dzień będzie miała
do czynienia osoba gminnego
energetyka:
I. Wiedza na temat rynku energii i przepisów dotyczących
tego rynku;
II. Umiejętność opracowania
projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
gazowe;
III. Znajomość zagadnień i technologii OZE;
IV. Zadania gminy w obszarze
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zarządzania energią;
V. Makro- i mikro-ekonomiczne aspekty zarządzania energią;
VI. Wpływ inwestycji OZE i pozostałych inwestycji energetycznych na środowisko przyrodnicze;
VII. Polityka klimatyczna, efektywność energetyczna.
Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą możliwość uzyskania certyfikatów „Gminnego
energetyka” oraz „Powiatowego koordynatora energetycznego” przyznawanych przez
Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.
Odpowiednie przygotowanie
do wypełniania zadań gminnego energetyka przynieść powinno zainteresowanym organizacjom wymierne korzyści finansowe.

Przykłady z Dolnej Saksonii
Przedstawiciele Wielkopolskiej
Agencji Zarządzania Energią
odwiedzili we wrześniu Centrum Kompetencji 3N w miejscowości Werlte w Dolnej Saksonii w Niemczech.
Agencja 3N, podobnie jak
WAZE, zajmuje się promocją
i szerzeniem wiedzy o efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii.
Prezes WAZE Józef Lewandowski oraz prezes 3N dr Marie-Luise Rottmann-Mayer
uzgodnili, że istnieje wiele
dziedzin, w których obie organizacje mogą współpracować. Zobowiązali się również
do podpisania w najbliższym
czasie porozumienia o kooperacji między obiema agencjami.
Do spotkania doszło w czasie wrześniowego wyjazdu delegacji województwa wielkopolskiego do Dolnej Saksonii.
Program jednego dnia wyjazdu
został przygotowany i zreali-
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Zostań energetykiem

Biogazownia w Werlte.
zowany przez WAZE. Delegaci
mieli szansę zwiedzić siedzibę
3N – Klima Center w Werlte
– gdzie przedstawiciele Centrum zaprezentowali gościom
z Wielkopolski przykłady najlepszych praktyk ocieplania
budynków, wykorzystywania
materiałów odnawialnych
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i ogrzewania przy pomocy biomasy. Delegaci odwiedzili
położoną w pobliżu biogazownię, która z odpadów pohodowlanych wytwarza gaz,
ciepło oraz energię elektryczną.
Przedstawiciele WAZE zwiedzili również niewielką elektrociepłownię zasilaną za pomocą zrębków drzewnych, która dostarcza ciepło i energię
elektryczną dla osiedla mieszkaniowego złożonego z 70 domów i przedszkola. WAZE zamierza promować rozwiązania
tego typu w naszym województwie.

