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Projekt WinWind wykazał, że istnieje 
wiele sprzyjających integracji społecznej 
rozwiązań w dziedzinie energetyki 
wiatrowej. Mogą być one źródłem wiedzy 
dla innych regionów i społeczności.

Z powodu zróżnicowanej sytuacji w Europie 
trudno jest w pełni przenieść innowacyjne, 
skuteczne rozwiązania z jednego obszaru 
do drugiego. Rozwiązania te muszą być 
dostosowane do warunków istniejących w 
regionie, który chciałby przyjąć konkretne 
rozwiązania z innych regionów. 

Dlatego też projekt WinWind traktuje 
transfer rozwiązań jako katalizator dalszych 
działań i źródło pomysłów na przyszłość; 
jako proces, który ocenia jakie elementy 
innowacyjnych i skutecznych rozwiązań 
pasują do nowej sytuacji. 

Transfer dobrych praktyk służy 
przekazaniu wiedzy na temat 
konkretnych, sprzyjających integracji 
społecznej metod i środków realizacji 
projektów w dziedzinie energetyki 
wiatrowej. Proces ten służy przekazaniu 
praktycznej wiedzy, zachęcaniu do 
jej wymiany, stymulowaniu działań 

w uczącym się regionie w oparciu o 
długoterminową wizję. 

Proces transferu wybranych rozwiązań 
w ramach projektu WinWind polega na 
serii wizyt i warsztatów nakierowanych 
na przekazanie wiedzy. Uczestniczący w 
nich partnerzy proszeni są o ocenę, w jaki 
sposób skuteczne wdrożenie wybranych 
rozwiązań (lub ich elementów) wpłynęłoby 
na długoterminowe ogólne ramy ich 
polityki. Podczas tej oceny zainteresowane 
strony przyjmują następujące założenia:

 1

Styczeń 2020
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„Mamy rok 2030. Dzięki 
wdrożeniu wybranego 
rozwiązania poziom 
społecznej akceptacji 
energetyki wiatrowej wzrósł. 
Udało nam się osiągnąć ten 
sukces dzięki wdrożonym 
strategiom i działaniom”.

Zaowocowało to pomysłami konkretnych 
działań służących realizacji powyższej wizji.

Czym jest transfer  
dobrych praktyk?

Transfer rozwiązań to koncepcja ciesząca się 
popularnością, gdyż zakłada, że określone 
rozwiązanie lub podejście może być 
przeniesione z danego otoczenia i powielone 
w innym miejscu (lub przynajmniej pozytywnie 
wpłynąć na realizację projektu w innym 
otoczeniu). Jest to szczególnie istotne, gdy 
dane rozwiązanie okazało się w jakimś stopniu 
możliwe do powszechnego zastosowania, a 
więc możliwość jego transferu jest duża. 

a  Transfer musi uwzględniać, w jakim 
zakresie i przy zachowaniu jakich 
warunków dane rozwiązanie można 
powielić w całości lub w części w 
innym otoczeniu. 

Określenie, jak dane rozwiązanie może 
być najskuteczniej przeniesione do 
innego docelowego otoczenia wymaga 
uwzględnienia elementów tego otoczenia, 
rozumianego w wymiarze krajowym, 
regionalnym lub lokalnym. 



Z jednym wyjątkiem projekt WinWind 
łączy regiony o zbliżonych warunkach 
początkowych (legislacja). Wydawało 
się, że podejście to zwiększy 
prawdopodobieństwo sukcesu 
przenoszonych rozwiązań, czyli wzrostu 
akceptacji społecznej. W szczególności 
rozwiązania z „regionów przekazujących 
wiedzę” stanowiły przykłady inspiracji dla 
„regionów uczących się” w oparciu o.

To, czy dany projekt w dziedzinie 
energetyki wiatrowej sprzyja integracji 
społecznej w dużym stopniu zależy 
od otoczenia. Każdy projekt napotyka 
własne wyzwania, na które trzeba 
reagować w zależności od istniejących 
w otoczeniu rozwiązań. Niemniej jednak 
istnieją czynniki uniwersalne, które w 
dużej mierze decydują o powodzeniu 
konkretnego projektu. 

Te czynniki powodują, że transfer 
niektórych innowacyjnych rozwiązań z 
jednego otoczenia do innego ma sens. 
Stanowią one wspólny mianownik przy 
łączeniu różnych obszarów, w których 

sukcesy i porażki projektów związanych z 
energetyką wiatrową zależą od elementów 
lokalnego otoczenia. 

Jak ocenić możliwość transferu  
danego rozwiązania?

Aby stwierdzić, czy dane rozwiązanie jest 
możliwe do przeniesienia zaleca się jego 
ocenę według następujących kryteriów:

• Czy rozwiązanie skutecznie przyczyni 
się do zwiększenia akceptacji 
społecznej? 
 
Ustalenie, czy dane rozwiązanie pomoże 
przezwyciężyć bariery w akceptacji 
społecznej to rzecz subiektywna. 
W różnych miejscach istnieją różne 
warunki, więc to, co jest uznawane za 
„skuteczne” też się różni.

• Czy rozwiązanie jest innowacyjne lub 
zawiera innowacyjne elementy? 
 
To, co czyni dane rozwiązanie 
innowacyjnym w danym otoczeniu 

niekoniecznie stanowi innowację w 
innym otoczeniu. Zaleca się jednak, 
aby dane rozwiązanie miało cechę 
odróżniającą je od innych, a zatem 
podkreślającą możliwość jego transferu.

• Czy rozwiązanie można wdrożyć w 
sposób sprawny i opłacalny? 
 
Skuteczne, innowacyjne rozwiązanie 
często jest efektem korzystnych ram 
regulacyjnych, które umożliwiają i 
wspierają jego sprawną realizację 
poprzez usunięcie lub zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, 
regulacyjnych lub finansowych. 
Rozwiązanie może też być korzystne 
dla lokalnej gospodarki oraz dla 
realizacji lokalnej polityki, takiej jak 
plany energetyczne i klimatyczne, 
jeżeli nie występują dodatkowe 
obciążenia ekonomiczne dla 
społeczności. Może temu sprzyjać 
zaangażowanie lokalnych władz.
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CZYNNIKI UNIWERSALNE

(określone w projekcie WinWind)

innowacyjne / skuteczne metody

informacje o barierach

OBSZAR PRZEKAZUJĄCY 
WIEDZĘ 

(najlepsze praktyki)

OBSZAR 
UCZĄCY SIĘ

WARSZTATY TRANSFEROWE

KONCEPCJA TRANSFERU 

(m.in. jak dana najlepsza praktyka pozytywnie 
wpłynie na dany region/społeczność)

https://winwind-project.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Factsheets/WinWind-factsheet-2-PL-www.pdf


Jak wdrażać rozwiązania? 

Stworzenie zespołów transferowych 

Aby usprawnić dobrze zaplanowany proces 
transferu rozwiązań zaleca się utworzenie 
zespołów zadaniowych. Powinny one składać 
się z co najmniej 3-4 osób, przedstawicieli 
podmiotów z obszaru „przekazującego 
wiedzę” oraz „uczącego się”. Zainteresowane 
podmioty powinny być zobowiązane do 
przyjęcia/wdrożenia części przenoszonego 
rozwiązania. W zależności od jego rodzaju 
mogą to być deweloperzy/inwestorzy, 
samorządy terytorialne, agencje energetyczne, 
instytucje ds. planowania przestrzennego. 
Należy też uwzględnić przedstawicieli 
społeczności lokalnych (np. obywatelskich/ 
społecznych inicjatyw w dziedzinie energetyki, 
organizacji pozarządowych, lokalnych firm, izb 
handlowych, mniejszości etnicznych). 

Zachęcanie do długoterminowej 
współpracy 

Aby nadać transferowi rozwiązań 
bardziej formalny charakter i zapewnić 

długoterminową współpracę zaleca się 
podpisanie protokołu ustaleń lub listu 
intencyjnego między przedstawicielami 
regionu „przekazującego wiedzę” a regionu 
„uczącego się”. 

Są to porozumienia między uczestnikami 
transferu, w których określa się konkretne 
rozwiązania oraz czynności do realizacji 
w świetle długoterminowych działań 
transferowych. 

a  Aby ułatwić długoterminową 
wymianę między partnerami należy 
podpisać protokół ustaleń lub list 
intencyjny, który określi zobowiązania 
stron, ich zadania i obowiązki.

Przy podpisaniu dokumentu może również 
być obecna prasa. 

Opracowanie planu zarządzania 
transferem 

Aby zapewnić stabilne ramy procesu 
transferowego, należy wyznaczyć osoby z 
regionu uczącego się, a także ekspertów 
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Nr. region uczący się przenoszone rozwiązanie

1. Abruzja, 
Włochy 

spółdzielnia „Som Energia”, 
Hiszpania 

2. Łotwa społeczne farmy wiatrowe, 
Szlezwik-Holsztyn, Niemcy 

3. Polska społeczne farmy wiatrowe, 
Szlezwik-Holsztyn, Niemcy

4. Baleary, 
Hiszpania

proces repoweringu, 
Abruzja, Włochy

5. Sardynia, 
Włochy 

obniżka podatków i zobowiązania 
dotyczące krajobrazu, Sardynia, Włochy 
(transfer regionalny)

Rysunek 1: Lista przenoszonych rozwiązań wybranych w projekcie 
WinWind. Z pomocą ekspertów określono najlepsze praktyki dla 
poszczególnych regionów „uczących się”, a także przedyskutowano 
je podczas krajowych spotkań z interesariuszami.

przekazujących wiedzę, którzy będą 
odpowiedzialni za opracowanie planu 
zarządzania transferem. Plan określi: 

• główne bariery istniejące w „obszarze 
uczącym się”

• ogólne cechy przenoszonego 
rozwiązania, czynniki kluczowe dla jego 
wdrożenia

• cel ogólny i cele szczegółowe transferu
• konkretne czynności i etapy procesu 

transferowego (w tym wizyty studyjne i 
warsztaty)

• wstępny harmonogram 
• końcowe wyniki i efekty transferu 

Plan zarządzania transferem powinien 
być „żywym” dokumentem, który można 
zmieniać i dodawać kolejne informacje. 

Opracowanie koncepcji transferu 

Każdy prawidłowy proces transferowy 
powinien obejmować spotkania bilateralne 
i wzajemne przekazywanie informacji 
zwrotnych, ułatwiające zrozumienie 
danego rozwiązania i jego otoczenia. 
Należy poświęcić dostateczną ilość czasu 
na omówienie danego działania lub 
jego innowacyjnych elementów, może 
przyczynić się do korzystnych zmian w 
regionie. W ramach projektu WinWind 
przeprowadzono warsztaty określające 
plan transferu wybranych działań i ich 
wdrożania w regionie uczącym się. Plany 
takie powinny określać:

• co należy wdrożyć?
• jak należy to wdrożyć?
• kto jest za to odpowiedzialny?

a  Efektem jest porozumienie wszystkich 
uczestników co do konkretnych 
działań/rozwiązań, których wdrożenie 
uznano za najbardziej odpowiednie i 
pilne. 
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Przyjęte koncepcje dotyczące 
transferu rozwiązań 

Po „dopasowaniu” regionów i 
przeprowadzeniu warsztatów transferu 
wiedzy, projekt WinWind określił koncepcje 
przenoszenia rozwiązań, uwzględniające 
opracowane pomysły. 

Przeniesienie koncepcji „spółdzielni 
energetycznych wytwarząjących energię 
odnawialną” z Katalonii (Hiszpania) do 
Abruzji (Włochy)

Krajobraz, przyroda i turystyka regionu 
Abruzji to kluczowe aspekty związane z 
akceptacją społeczną energetyki wiatrowej. 

a Zainicjowano przeniesienie rozwiązań 
z hiszpańskiej spółdzielni „Som 
Energia”, utrzymujących optymalną 
relację między tworzeniem wartości 
ekonomicznej a poszanowaniem 
kultury na poziomie lokalnym. 
Obejmowało to zalecenia dla gmin 
w sprawie określania kryteriów dla 
deweloperów energetyki wiatrowej, 
planujących udział obywateli w 
tworzonych rozwiązaniach. Region 
Abruzji mógłby również opracować 
wytyczne nt. uproszczenia 
inwestowania w energetykę wiatrową 
przez obywateli.

 
Przeniesienie koncepcji społecznych farm 
wiatrowych z regionu Szlezwik-Holsztyn 
(Niemcy) na Łotwę i do Polski 

Zainicjowano proces przeniesienia koncepcji 
społecznych farm wiatrowych z regionu 
Szlezwik-Holsztyn do Polski i na Łotwę. 
Rozwiązanie zachęca do bezpośredniego 

i pośredniego udziału finansowego 
obywateli, w tym do wnoszenia kapitału, 
łączonej dzierżawy gruntów przez 
właścicieli, dotacji na organizacje społeczne 
i fundacje, generowania przychodów dla 
gmin z podatków lokalnych. 

a Podzas gdy ramy prawne dla 
podziału korzyści nie są w Polsce 
tak rozbudowane, stąd też wizyty 
przekazujące wiedzę określiły 
szereg elementów, które mogą 
zapoczątkować wdrożenie podobnych 
rozwiązań. Należy wykorzystać 
istniejące klastry energii i prowadzić 
lokalne kampanie informacyjne, tak 
aby podkreślić korzyści modelu takiego 
jak zastosowany w regionie Szlezwik-
Holsztyn. Należy skoncentrować się 
na mniejszych projektach, w które 
zaangażowane są podobne podmioty, 
w tym lokalny lider.

a Na Łotwie brak jest społecznych 
farm wiatrowych oraz korzystnych 
ram prawnych. Proces przeniesienia 
zainicjował dyskusję o potrzebie 
stworzenia ram na poziomie 
krajowym, wspierających społeczną 
produkcję energii odnawialnej. 
Należy przewidzieć instrumenty 
wsparcia finansowego na tworzenie 
społecznych projektów energetyki 
wiatrowej, korzystne pożyczki, punkty 
kompleksowych usług doradczych.

Proces repoweringu – działanie 
przenoszone z regionu Abruzji (Włochy) 
na Baleary (Hiszpania).

Regionalne władze Balearów poszukują 
możliwości repoweringu starej farmy 

wiatrowej na Minorce, ale na przeszkodzie 
stoją zaostrzone krajowe przepisy dot. 
ochrony środowiska. Proces transferu 
umożliwi wymianę doświadczeń z regionem 
Abruzji, szczególnie w zakresie tworzenia 
lokalnych miejsc pracy i zmniejszonego 
wpływu na środowisko. 

a Podczas wizyty transferowej 
zasugerowano, aby podobnie jak w 
Abruzji opłaty ze zmodernizowanych 
elektrowni wiatrowych przekazywane 
władzom lokalnym były w większości 
inwestowane w walkę ze zmianą 
klimatu i uwzględniane w umowach 
ramowych między władzami 
regionu, samorządami lokalnymi i 
deweloperami.

Zmniejszenie podatków i zobowiązania 
dot. krajobrazu w regionie Sardynii 
(Włochy). 

Transfer rozwiązań nie zawsze musi 
odbywać się między krajami. Przykładem 
dobrej praktyki jest tutaj rozwiązanie z farmy 
wiatrowej Sa Turrina Manna w regionie 
Tula (Włochy), mające duży potencjał do 
replikacji w ramach tego samego regionu. 
Proces przenoszenia wykazał, że niektóre 
elementy można powielać - podział 
lokalnych korzyści finansowych z farmy 
wiatrowej, obniżki podatków, aktywne 
zaangażowanie społeczności lokalnej na 
wczesnych etapach procesu decyzyjnego. 

Aby przenieść rozwiązanie z regionu 
Tula, konieczne byłoby ujednolicenie 
i uproszczenie przepisów, a także 
zwiększenie w społecznościach lokalnych 
świadomości tego, jakie korzyści dają im 
farmy wiatrowe. 

Obraz: Unsplash / Annie Spratt
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Wnioski dotyczące możliwości 
transferu rozwiązań 

Transfer wybranych rozwiązań w 
ramach projektu WinWind wykazał, że 
przenoszenie najlepszych praktyk może 
doprowadzić do zmiany polityki i do 
dostosowania rozwiązań do różnych 
warunków. Należy jednak podkreślić, 
że „przenoszenie” to nie to samo, co 
„powielanie”. Projekt przeanalizował 
dziesięć najlepszych praktyk jako spójną 
całość. Stwierdzono, że nie można ich 
powielać w całości ze względu na różnice 
w warunkach na poziomie lokalnym.

a Najlepiej oceniać możliwość transferu 
najlepszych praktyk pod kątem 
możliwości ich przenoszenia wraz z 

dostosowaniem do regionów mających 
podobne „warunki początkowe”.

a W większości przypadków nie 
można w pełni przenieść wybranego 
rozwiązania, ale można dokonać 
transferu jego konkretnych elementów 
w perspektywie krótko-, średnio- lub 
długoterminowej.

a W wielu przypadkach przeniesienie 
niektórych innowacyjnych aspektów 
wymagałoby zmiany legislacyjnych ram 
krajowych, regionalnych lub lokalnych. 
W takich sytuacjach proces transferu 
rozwiązań, a zwłaszcza wymiana 
informacji podczas wizyt to doskonała 
możliwość określenia co, kto i jak 
powinien zrobić.

a Przepisy krajowe i europejskie 
mogą zachęcać do przenoszenia 
rozwiązań. Zmieniona dyrektywa 
w sprawie odnawialnych źródeł 
energii (2001/2018/UE) wymaga na 
przykład od państw członkowskich 
opracowania ram legislacyjnych 
dla organizacji społeczności 
działających w obszarze energetyki 
odnawialnej. Może to stymulować 
procesy wymiany informacji na temat 
polityki i rozwiązań, dając impuls do 
kontynuacji wymiany rozpoczętej w 
projekcie WinWind (tj. na Łotwie, w 
Polsce i we Włoszech) w obszarze 
społecznego wytwarzania energii.

Obraz: Unsplash / Thomas Richter
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