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AGENCIJA ZA
PRESTRUKTURIRANJE
ENERGETIKE d.o.o.

Regiony pilotażowe

Allgäu (Niemcy)

Burgenland (Austria)

Zlinsky Kraj (Republika Czeska)

Borsod County (Węgry)

Provincia di Torino (Włochy)

Regione Friuli Venezia Giulia (Włochy)

Region Mazowsza (Polska)

Tranavsky Kraj (Słowacja)

Region Savinjska (Słowenia)

Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej 
współfinansowanego ze środków EFRR
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Kontakt

Zarządzanie i koordynacja projektem:
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Bartosz Dubiński
Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25
02-326  WARSZAWA
+48 (0) 22 290 29 42
b.dubinski@mae.com.pl
www.mae.com.pl | www.cep-rec.eu

Partnerzy Projektu

Więcej informacji
Program dla Europy Środkowej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Czas trwania: marzec 2012 – sierpień 2014
Budżet: 2.164.900 €
EFRR: 1.732.299 €

Oświadczenie
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. 
Nie musi ona reprezentować opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska 
nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie zawartej treści.

ZACZNIJ OD ENERGII



W ramach projektu CEP-REC Regionalne Koncepcje Ener-

getyczne zostaną opracowane dla dziewięciu pilotażo-

wych regionów w ośmiu krajach Europy Środkowej.

Pomiędzy regionami pilotażowymi istnieje wiele różnic w 

momencie startu projektu. Niektóre kraje i regiony są  

bardziej doświadczone i dalej rozwinięte w dziedzinie 

energii odnawialnej, podczas gdy inne zaczynają na 

bardzo niskim poziomie. 

Partnerzy projektu będą dzielić się swoim doświadcze-

niem i wiedzą, aby uczyć się od siebie nawzajem. 

Ponieważ różne metodologie stosowane są w różnych 

krajach, kolejnym celem projektu jest opracowanie 

wspólnej metodologii opracowania Regionalnej 

Koncepcji Energetycznej na wszystkich jej etapach. 

W efekcie wspólna międzynarodowa strategia wskaże 

drogę ku przyszłości.

Działania w Regionach Pilotażowych

W każdym regionie pilotażowym Regionalna Koncepcja 

Energetyczna zostanie opracowana w następujących 

etapach:

• Ocena i mapowanie zapotrzebowania na 

energię w regionach pilotażowych, w tym 

danych wyjściowych

• Ocena i mapowanie dostaw energii w 

regionach pilotażowych

• Ocena istniejących potencjałów dla OZE w 

regionach pilotażowych

• Porównanie sytuacji wyjściowej w regionach 

pilotażowych

• Ocena możliwości transferu energii

• Opracowanie regionalnych bilansów 

energetycznych w regionach pilotażowych

• Ścieżka rozwoju regionu

• Wspólna strategia i plan działania w zakresie 

energii

Wprowadzenie do 

Regionalnych Koncepcji Energetycznych

Celem projektu “Wprowadzenie do Regionalnych 

Koncepcji Energetycznych”  (CEP-REC) jest wspieranie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 

zwiększenie efektywności energetycznej w Europie 

Środkowej.

Ponieważ korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma 

być realizowane głównie na poziomie regionalnym, to 

właśnie regiony odgrywają kluczową rolę  w rozwoju 

koncepcji energetycznych.

Regionalne koncepcje energetyczne stwarzają wiele 

szans dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i 

efektywności energetycznej.

Regionalne Koncepcje Energetyczne:

• opisują obecną sytuację będącą 

punktem wyjściowym

• określają potencjał dla  wykorzystania

odnawialnych źródeł energii i efektywności 

energetycznej w regionie

• pomagają zidentyfikować bariery dla przyszłego 

rozwoju

• wprowadzają możliwość zaangażowania władz 

oraz mieszkańców regionu w procesy związane z 

OZE 

• obejmują strategię i plan działania gotowy do 

zastosowania dla regionu

• tworzą możliwości porównywania różnych 

regionów

• są podstawą do wymiany wiedzy pomiędzy 

regionami


