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PROJEKT ENTRAIN
W ramach projektu ENTRAIN mierzymy wysoko: dążymy do ograniczenia zużycia paliw
kopalnych i emisji CO2, poprawy lokalnej jakości powietrza oraz zapewnienia korzyści
społeczno-ekonomicznych lokalnym społecznościom.
Jak zamierzamy to osiągnąć?
Planujemy zwiększyć kompetencje władz publicznych w zakresie opracowania i wdrażania
lokalnych strategii i planów działań wspierających wykorzystanie odnawialne źródła energii
(OZE) w ramach małych systemów ciepłowniczych.
Prawidłowo zarządzane systemy ciepłownicze bazujące na lokalnych odnawialnych zasobach
(energia słoneczna, energia geotermalna - głęboka geotermia i pompy ciepła, biomasa, ciepło
odpadowe...) mogą stać się istotnym elementem rynku ciepła sieciowego, stanowiąc ekologiczną
alternatywę dla ciepłowni wykorzystujących paliwa kopalne.

Nasze wzorce
Kluczem do sukcesu są wiedza i doświadczenie.
Dlatego będziemy brać przykład z tych, którzy od
wielu lat rozwijają systemy ciepłownicze
wykorzystujące OZE i mają w tym obszarze
wysokie kwalifikacje: naszych austriackich
i niemieckich partnerów!
Będziemy też bazować na austriackim systemie
zarządzania jakością QM Heizwerke.
Więcej informacji znajdziesz na stronach
poszczególnych partnerów projektu:
https://bit.ly/2OS80El

Seminarium nt. komunikacji
Jeden z partnerów projektu ENTRAIN - APE
FVG - udał się do malowniczego europejskiego
miasta, które widnieje na zdjęciu obok, aby wziąć
udział w seminarium poświęconym komunikacji.
Seminarium to zostało zorganizowane w dniach
9-10 września 2019 r. przez personel programu
Interreg Europa Środkowa.
Czy poznajesz to miasto i ten budynek?
Dowiedz się więcej klikając w poniższy link:
https://bit.ly/2oAujnr

Konferencja nt. energii z
biomasy drzewnej
Wykorzystanie energii słonecznej i biomasy
drzewnej do produkcji ciepła - to właśnie o tym
nasi partnerzy Harald Thorwarth, Thomas
Pauschinger i Jakob Binder mówili podczas
konferencji Fachkongerss Holzenergie, która
miała miejsce w Würzburg (Niemcy) w dniu
26 września 2019 r.
Była to doskonała okazja, aby wspomnieć
o naszym projekcie:
https://bit.ly/2IU0eWT

Spotkania Regionalnych Zespołów Doradczych
Jak zaangażować w nasz projekt regionalnych i lokalnych interesariuszy?
Planujemy utworzenie 5 Regionalnych Zespołów Doradczych (RZD) - po jednym w każdym
z regionów pilotażowych - które będą miały kluczowe znaczenie dla realizacji działań
i osiągnięcia celów projektu ENTRAIN. W ich ramach będziemy spotykać się
z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw ciepłowniczych, agencji
energetycznych i agencji rozwoju, odbiorców energii itd. RZD, pełniące rolę regionalnych
i transnarodowych sieci współpracy, pomogą nam w przygotowaniu diagnozy rynku
ciepłowniczego, analizy potencjału zwiększenia wykorzystania OZE na tym rynku oraz
opracowaniu stosownego planu działań.
Pierwsze spotkania rozpoczną się już w październiku. Wkrótce dalsze informacje!
.
https://bit.ly/2OS80El

Spotkaj się z partnerami projektu ENTRAIN:
Konferencja nt. energii z biomasy-Rottenburg, 27/11

