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promocja

WAZE wyszkoli gminnych energetyków
Ciepło i prąd z odpadów oraz propozycje oszczędnościowe dla gmin – wśród inicjatyw Wielkopolskiej
Agencji Zarządzanią Energią.

S

Biogazownie są potrzebne

Celem spotkana było zainteresowanie samorządów z naszego regionu inwestycjami,
które wytwarzają energię elektryczną przy jednoczesnej utylizacji odpadów.
Józef Lewandowski, prezes
WAZE, przedstawił cele
i możliwości kierowanej przez

siebie instytucji, przybliżył Rządowy Program „Innowacyjna
Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” oraz założenia do
Planu Energetycznego dla Wielkopolski.
– Wysokie koszty inwestycyjne wymagają zaangażowania dodatkowych działań
wspierających producentów
rolnych – stwierdził prezes
J. Lewandowski – Należy więc
stworzyć mechanizm finansowania wspierania zarówno dużych jak i małych instalacji,
promować krajowe technologie
biogazowe, upowszechniać
wiedzę na ich temat, a także
upraszczać ścieżkę decyzyjną
w urzędach.
Ze względu na to, że Polska
przyjęła zobowiązanie, że do
roku 2020 piętnaście procent
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produkowanej energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, działania związane
z budową elektrowni biogazowych są niezbędne. Samorządy czeka zatem duże wyzwanie,
którego spełnienie wymagać
będzie znacznego wysiłku oraz
nakładów finansowych.
Gminny energetyk
z certyfikatem

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.
(WAZE) ma w planach wiele interesujących projektów. Jednym z nich jest rozpoczęcie,
wraz z partnerami z Wielkopolski, szkolenia w rezultacie
którego można uzyskać tytuł
gminnego energetyka. Pomysłodawcy zamierzają skiero-
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towarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp.
z o. o. (WAZE) oraz pozostali
partnerzy zorganizowali seminarium pod hasłem „Budowa
biogazowni w Wielkopolsce
– inwestycja w odnawialne źródła energii i rozwój jednostek
samorządu terytorialnego”.

Józef Lewandowski, prezes WAZE podczas seminarium
mówił między innymi o Rządowym Programie „Innowacyjna
Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”.
wać swoją propozycję głównie
do urzędników gmin Wielkopolski, do pracowników firm
oraz do wyrażających zainteresowanie osób prywatnych.
Pracownik na stanowisku
gminnego energetyka będzie
odpowiedzialny za zarządzanie
energią w gminie. Do jego zadań
będzie należeć między innymi:
I promocja i wdrażanie odna-

wialnych źródeł energii,
I poprawa efektywności energetycznej,
I udział w organizacji przetargów na dostawę energii,
I opiniowanie projektów energetycznych.
Prawo energetyczne zobowiązuje gminy, by opracowały
projekt założeń do „planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe”.
W Wielkopolsce jest 226 gmin,
do tej pory plany takie sporządziło około czterdziestu procent
z nich. Pozycja gminnego energetyka przyniesie gminie wymierne korzyści, do których
należą:
I obniżenie zużycia i kosztów
energii,
I modernizacja infrastruktury
energetycznej,
I zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego,
I poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
Zakładamy, że pierwsze pilotażowe szkolenie dla około
25 osób odbędzie się na przełomie września i października.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia,
a po zaliczeniu testu końcowego uzyskają certyfikat Gminnego Energetyka. Szczegółowe
informacje dotyczące szkolenia
można uzyskać kontaktując
się bezpośrednio z pracownikami WAZE pod numerem telefonu (061) 853 62 48 lub na
stronie www.waze.pl.

