
 
 
 
 

 

Spotkanie warsztatowe nr 1: „Współtworzenie pomysłów i wizualizacja”, 

 w ramach realizacji projektu ENES-CE.  

 

 

 

Serdecznie zapraszany mieszkańców Gminy Niemce oraz innych interesariuszy z terenu 

gminy z branż: przemysłowej, gospodarczej, rolniczej, energetycznej, a także organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i pozostałych grup 

zainteresowanych planowaniem energetycznym w gminie i inwestycjami w OZE 

 

do udziału  

w spotkaniu warsztatowym nr 1:„Współtworzenie pomysłów i wizualizacja”,  

w ramach realizacji projektu ENES-CE: 

współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we 

wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej, 

 

w dniu 31 stycznia 2020 r., godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce 

ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Program 
spotkania warsztatowego nr 1: „Współtworzenie pomysłów i wizualizacja”, 

 w ramach realizacji projektu ENES-CE: współpraca między organami publicznymi 
i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych 

w Europie Środkowej, 
w dniu 31 stycznia 2020 r., godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Niemce,  

 ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, sala konferencyjna 
 
Czas 
 

 

14.00 - 14.10  Otwarcie warsztatów przez Wójta Gminy Niemce  
 - wprowadzenie w temat i cel spotkania  

 
14.10 - 14.30 

 
Przedstawienie się uczestników spotkania 

 
14.30 - 14.50 

 
Prezentacja idei projektu ENES-CE oraz zrealizowanych  
i zaplanowanych działań projektowych 
 

-  prezentacja przeprowadzonej we wrześniu 2019 r., w ramach projektu ENES-CE analizy 

status quo  tj. stanu obecnego realizacji, PGN Gminy Niemce.  
 
-  omówienie dokumentów dotyczących planowania energetycznego  
i środowiskowego Gminy Niemce 

 
14.50 - 15.10  

 
Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej w ramach projektu 
ENES-CE we wrześniu 2019 r., w Gminie Niemce i konsultacja 
pomysłów w otwartej dyskusji    
 

-  propozycje od mieszkańców dotyczące planowania energetycznego w Gminie Niemce  
  

-  analiza potrzeby utworzenia w Gminie Niemce obywatelskiej grupy energetycznej  

 
15.10 - 15.30 

 
Omówienie zaproponowanych działań i możliwości ich realizacji,  
oraz umieszczenia w aktualizacji PGN Gminy Niemce w 2020 r.,  
w celu finansowania inwestycji w OZE, oszczędzenia energii  
i ochrony środowiska oraz współpracy mieszkańców i innych 
interesariuszy z terenu gminy 
 
 

-  możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych na 
działania termomodernizacyjne oraz inwestycje w OZE 
 

- możliwe inwestycje w OZE i korzyści poszczególnych grup społecznych 

 
15.30 - 15.40 

 
Przerwa kawowa  

 
15.40 - 16.00 

 
Praca w grupach wszystkich uczestników spotkania i prezentacja 
wyników 
-  zebranie sugestii, propozycji nowych pomysłów od uczestników warsztatów wspólny 

wybór działań priorytetowych związanych z wykorzystaniem OZE dla gminy 

 
16.00 - 16.15 Podsumowanie  

-  uzyskanie konsensusu co do wyboru minimum 3 działań do wpisania w przygotowywaną 
aktualizację PGN, w tym propozycji działania do wspólnej obywatelskiej realizacji. 

    
 

 



 
 
 
 

 

 

Informacja o projekcie ENES-CE: 

 

Projekt ENES-CE (Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami 

energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie 

Środkowej) jest realizowany przez Województwo Lubelskie, (jeden z 10 partnerów projektu) 

oraz Gminę Niemce (partner stowarzyszony). 

 

Realizacja projektu ENES-CE rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2019 r.,  

a zakończenie przewidziano na marzec 2022 r. Liderem projektu jest Gmina Forli  

z Włoch. Pozostali partnerzy projektu to: Miasto Budapeszt z Węgier, Miasto Prelog  

z Chorwacji, Gmina Koper ze Słowenii, Przedsiębiorstwo Miejskie Miasta Pfaffenhofen  

z Niemiec oraz regionalne agencje energetyczne z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Słowenii. 

 

Celem projektu ENES-CE jest: włączenie we wspólne planowanie energetyczne  

mieszkańców Gminy Niemce i innych interesariuszy z obszaru: przemysłu, rolnictwa  

i handlu, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej,  

w przegląd i aktualizację istniejących planów energetycznych oraz zaplanowanie 

obywatelskich działań do wspólnej realizacji z gminą, jako efekt wdrożenia tzw. podejścia 

oddolnego (bottom-up); 

 

W ramach realizacji projektu ENES-CE przeprowadzone zostaną spotkania i dyskusje 

oraz warsztaty, na które zaproszeni zostaną mieszkańcy Gminy Niemce i inni interesariusze 

projektu ENES-CE. Podczas spotkań i warsztatów zostaną  wyartykułowane potrzeby  

i oczekiwania lokalnej społeczności oraz podane propozycje projektów do rozważenia,  

do wspólnego wdrożenia wraz z Gminą Niemce, ujęcia ich w aktualizacji PGN (Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce), jako działania do wspólnej dalszej obywatelskiej 

realizacji. 

 

Efektami z realizacji projektu ENES-CE oraz obywatelskiej realizacji przedsięwzięć 

dotyczących OZE i ochrony środowiska partnerzy projektu podzielą się z innymi regionami  

w państwach Europy Środkowej i UE poprzez platformę online. 

 


