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4. Wyznaczenie osób, odpowiedzialnych za opracowanie kart projektu
5. Dyskusja, zakończenie
Uczestnicy posiedzenia:
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Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Przebieg spotkania:

1.

Wstęp do obrad, przedstawienie efektów 1. posiedzenia

2.

Prezentacja studium porównawczego „Organizacja multilateralnej współpracy transgranicznej
w UE – inspiracja z Górnego Renu i Wielkiego Regionu"

Zaprezentował Hynek Böhm z Instytutu EuroSchola. W przypadku zainteresowania tym tematem
proszę się kontaktować bezpośrednio z panem Hynkiem Böhmem drogą mailową na adres
hynek.bohm@euroschola.cz.
3.

Dyskusja o propozycji działań i konkretnych projektów – zmiany, uzupełnienia

Uczestnicy zgodzili się co do następujących zmian proponowanej struktury działań i projektów:
Projekt 4.2.1 ma być nazwany Wspólne tworzenie koncepcji energetycznych, co według
dyskutujących lepiej zapewni możliwość wspólnego opracowania projektu bez tworzenia jednolitej
transgranicznej koncepcji energetycznej, której powstanie nie jest zbyt realne.
Uczestnicy zgodzili się w kwestii potrzeby sformułowania projektu 4.2.3 pod nazwą Promocja i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), co zadowoli zarówno przedstawiciela kraju
morawsko-śląskiego, który domagał się konkretnej realizacji twardych projektów, jak i przedstawiciela
województwa śląskiego i województwa opolskiego domagających się raczej tworzenia dokumentów
koncepcyjnych. Partnerzy z województwa opolskiego proponują, aby rozumienie OZE zawęzić do
obszaru wykorzystania biomasy i biogazu, w mniejszym stopniu energii wiatrowej. Przedstawiciel kraju
morawsko-śląskiego zaprezentował przykład dobrej praktyki w obszarze OZE, to znaczy przypadek
średniej szkoły rolniczej powołanej przez kraj, która przekształciła kotłownię na węgiel brutalny na
kotłownię do spalania biomasy, konkretnie płodów rolnych, jakie same wykorzystuje w ramach
swojego profilu rolniczego i ponownie zaapelował o wspólny projekt inwestycyjny. Problemem
regionów PL jest to, że nie są założycielami szkół średnich ani podobnych instytucji, jak kraj
morawsko-śląski.
Województwa opolskie zaproponowało, aby poszczególne regiony zaktualizowały za pomocą
programów finansowania współpracy transgranicznej swoją koncepcję i strategię energetyczną (która
jest z 2003 roku, natomiast koncepcja wykorzystywania OZE z roku 2009).
Województwo śląskie zaproponowało pozostałym partnerom włączenie się do projektu 4.2.2 Wymiana
doświadczeń w zakresie energetyki i postępowania z odpadami, który byłby finansowany
najprawdopodobniej z programu Intelligent Energy Europe, przy czym zaproponowali również
włączenie niektórych zachodnioeuropejskich regionów o udokumentowanych dobrych wynikach w tej
dziedzinie. Następnie przedstawiciele województwa śląskiego zaproponowali zrealizowanie za
pomocą programu INTERREG audytów i analiz energetycznych w konkretnych obiektach, których
właścicielami są regiony (co według przedstawiciela kraju morawsko-śląskiego w większości jest już
opracowane). Przedstawiciele województwa śląskiego zaproponowali potem wykorzystanie OZE na
obu lotniskach, które są własnością regionów (województwa śląskiego i kraju morawsko-śląskiego).
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Działanie 4.1

Działanie 4.2

Działanie 4.3

WSPÓLNE DZIAŁANIA
W ZAKRESIE
POPRAWY JAKOŚCI
POWIETRZA

WSPÓLNE DZIAŁANIA
W OBSZARZE
ENERGETYKI
I POSTĘPOWANIA
Z ODPADAMI

WSPÓŁPRACA
KLASTRÓW
ENERGETYCZNYCH

Projekt 4.1.1
Program zarządzania
jakością powietrza w kraju
morawsko-śląskim,
województwie śląskim i
województwie opolskim

Projekt 4.2.1

Projekt 4.3.1

Wspólne tworzenie
koncepcji energetycznych

Standardyzacja usług w
zakresie budownictwa
energooszczędnego

Projekt 4.2.2
Wymiana doświadczeń w
dziedzinie energetyki i
postępowania z odpadami

Projekt 4.2.3
Promocja i wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii (OZE)
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4.

Wyznaczenie osób, odpowiedzialnych za opracowanie kart projektu

Określenie odpowiedzialności nastąpi na podstawie rozesłanego protokołu.

5.

Dyskusja, zakończenie

Ponieważ grupa robocza zaczęła prawie o godzinę później, dyskusja nie została dokończona. Z tego
powodu uczestnicy porozumieli się, że opatrzą komentarzami protokół i sami zgłoszą się do
konkretnych działań.
•

Uwagi do protokołu proszę wysyłać na mój e-mail (hynek.bohm@euroschola.cz)
do 4. 10. 2011.

•

Gwaranci poszczególnych projektów prześlą karty swoich projektów do 10.10.2011 e-mailem
na hynek.bohm@euroschola.cz.

•

przewidywany termin 3. posiedzenia grup roboczych 9. 11. 2011 w Katowicach.
Swój udział proszę potwierdzić e-mailem na hynek.bohm@euroschola.cz i w kopii na
petra.kolackova@kr-moravskoslezsky.cz.

•

Dnia 18.10.2011 w Ostrawie odbędzie się stała konferencja projektu – do 19.09.2011
otrzymają Państwo oficjalne zaproszenie ze szczegółowymi informacjami, wraz z programem.

Zapisał: Hynek Böhm
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