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Streszczenie
W raporcie przedstawiono kontekst i rezultaty zadania projektowego nr 3.1 Podstawy
instytucjonalizacji, kształtowania gminnej strategii i polityki energetycznej, które stanowiło
punkt wyjścia dla opracowania zintegrowanego SEAP i SZE w co najmniej 40 starannie
wybranych gminach z 8 krajów objętych projektem.
W ramach tego zadania partnerzy projektu pomagali pilotażowym gminom w tworzeniu
podstawy instytucjonalizacji ich SEAPów poprzez opracowanie gminnej strategii (zgodnie z
metodologią SEAP) i polityki energetycznej (zgodnie z metodologią ISO 50001). Proces ten
angażował wszystkich przywódców lokalnych i partie polityczne (także liderów opozycji).
Instytucjonalizacja SEAP oznacza:
 włączenie procesu partycypacyjnego planowania działań w sferę politycznych działań
gminy,
 upewnienie się, że wyniki tego procesu zostaną zatwierdzone przez Radę
Miasta/Gminy i będą miały wpływ na kolejne decyzje polityczne,
 wykorzystanie SEAPu do docierania do całego terytorium gminy w sposób stały i
możliwy do monitorowania.



Przy wsparciu partnerów projektu uczestniczące w jego realizacji gminy opracowały
jasną ocenę aktualnej polityki energetycznej realizowanej na różnych szczeblach
(europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym), a także określiły spójną wizję swojej
przyszłości w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego, biorąc pod uwagę
inne dokumenty strategiczne i narzędzia planowania, opinie wszystkich liderów lokalnych
i potrzeby obywateli oraz lokalnych interesariuszy. Te poglądy i wizje zostały zebrane i
podsumowane w lokalnych dokumentach pn. Gminna strategia zintegrowana z
polityką energetyczną, zgodnie z normą ISO 50001. Dokumenty wskazywały
pilotażowym gminom kierunek we wszystkich dalszych działaniach związanych z
opracowaniem SEAPu zintegrowanego z SZE (wybór celów, planowanie działań, ich
priorytetyzacja itp.).


Przy opracowywaniu dokumentów gminy zastosowały różne podejście - w niektórych
przypadkach zostały opracowane dwa osobne, ale zintegrowane dokumenty, w innych jeden służący realizacji zarówno celów SEAP, jak i SZE. Niektóre dokumenty są zgodne z
modelowymi szablonami zaproponowanymi przez partnerów i ściśle odpowiadają wytycznym
CoM i ISO 50001, inne natomiast przygotowano stosując bardziej indywidualne podejście. W
przypadku opracowania oddzielnie gminnej strategii i polityki energetycznej, zazwyczaj
różnią się one zakresem i harmonogramem. Strategia rozwoju gminy jest bardziej ogólna i
dotyczy wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju (środowiskowego, ekonomicznego i
społecznego), podczas gdy polityka energetyczna koncentruje się bardziej na zużyciu energii
i zarządzaniu nią oraz na obszarach podlegających bezpośrednio kontroli lub wpływowi
gminy. Ukończone i formalnie zatwierdzone dokumenty zostały udostęnione ogółowi
społeczeństwa w celu zapewnienia przejrzystości całego procesu opracowania SEAP + SZE.
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