Przedsięwzięcia modelowe ładu przestrzennego – Konkurs na projekty flagowe
Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030; termin aplikacji do 4.12.2018 r.
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/konkurs2018/
„MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP UZNAM I WOLIN”
Propozycja aplikacji Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (RBGPWZ)
Główne przesłanie: Analiza potencjału i możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej
(OZE) ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznej przestrzeni wysp Uznam i Wolin.
Główne obszary aktywności: gospodarka przestrzenna, efektywność energetyczna, wykorzystanie
OZE w mobilności, ochrona walorów krajobrazowych, środowiskowych i szeroka akceptacja
społeczna – z uwzględnieniem sezonowego wzrostu zapotrzebowania na energię.
Opis: Wysokie, sezonowe zapotrzebowanie na energię w turystycznych obszarach nadmorskich
oraz postępujące zmiany klimatu stanowią duże wyzwanie dla gospodarki przestrzennej.
Utrzymanie walorów krajobrazowych i środowiskowych przy jednoczesnym wykorzystaniu
przestrzeni do rozwoju OZE jest trudnym wyzwaniem dla samorządów, przedsiębiorców
i mieszkańców.
Celem jest określenie ram wspólnej koncepcji rozwoju OZE dla wysp Uznam i Wolin,
zawierającej listę działań na rzecz:
 utworzenia transgranicznej grupy roboczej ds. OZE, umożliwiającej ułatwienie zarządzania
energią na poszczególnych poziomach administracyjno-społecznych oraz wymianę dobrych
praktyk,
 poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zużycia energii,
 zwiększenia lokalnych i regionalnych korzyści gospodarczych w procesie rozwoju
wykorzystania OZE,
 wykorzystania OZE w obszarze mobilności (komunikacja publiczna, mobilność elektryczna),
 zapewnienia lokalnej akceptacji i zgody na rozwój OZE, przy uwzględnieniu potencjału
i uwarunkowań przestrzennych obszaru.
Wskazany obszar w przyszłości byłby postrzegany jako region modelowy oraz „poligon
doświadczalny” dla energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
Partnerzy: RBGPWZ, Miasto Świnoujście, Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji
Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Schwerin, Niemcy), Regionalny Związek Planistyczny
Pomorza Przedniego (Greifswald, Niemcy).
Działanie wypełnia zapisy „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru
powiązań – Wizja 2030” w części dotyczącej wykorzystania zalet policentrycznej struktury
osadniczej w zakresie budowania podwalin do wspólnej strategii zmniejszającej zużycie energii.
Jednocześnie wpływa pośrednio na rozwój Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.
Zadania w tym obszarze dotyczą rozwoju, wspierania i uzgodnień projektów, które wspierają
rozwój energii odnawialnych po obu stronach granicy, a także intensyfikacji transgranicznej
wymiany doświadczeń w tym obszarze.
Szczecin, 19 listopada 2018 r.
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