www.winwind-project.eu
Twitter: @winwind_eu
Linkedin: WinWind Project
Zapisz się do newslettera WinWind

Piotr Nowakowski & Ryszard Wnuk, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii S.A.
emails: pnowakowski@kape.gov.pl, rwnuk@kape.gov.pl
Koordynator: Freie Universität Berlin, FFU

KONTAKT
Cover image: Dreamstime / Ivan Kruk

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii
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2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 764717.

Najlepsze Praktyki oraz Działania
Zwiększające Akceptację Społeczną
dla Energetyki Wiatrowej
Poprawa akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej
w regionach, które charakteryzują się niewielkimi
mocami zainstalowanymi, przy korzystnych warunkach
wietrznych

I DENT Y F I K AC JA I PR Z EK A Z Y WA N I E N A J L EP S ZYC H P RA K TYK
W ramach projektu opracowano portfolio 30 dobrych praktyk z 6 krajów partnerskich (Niemcy, Włochy, Łotwa, Norwegia, Polska i Hiszpania).
Prezentują one działania poprawiające akceptację społeczną dla
energetyki wiatrowej, w tym nowoczesne modele i mechanizmy:
• partycypacji w procesie planowania i wydawania pozwoleń
• wspierające finansową partycypację mieszkańców i
społeczności w projektach wiatrowych
• promujące sprawiedliwy podział korzyści
• redukujące negatywny wpływ energetyki wiatrowej na
środowisko
• poprawiające komunikację, wspierające tworzenie struktur
instytucjonalnych.
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Wybrano 10 Przykładów Najlepszych Praktyk na podstawie
możliwości ich transferu i zastosowania w różnych warunkach.
WinWind inicjuje transfer najlepszych praktyk w krajach
partnerskich projektu i pomiędzy nimi, tworząc tzw. laboratoria
edukacyjne. Rezultatem tych działań będzie poradnik dot.
transferu wybranych praktyk o wysokiej użyteczności w krajach
partnerskich projektu i poza nimi.

a Pełne portfolio dobrych i najlepszych praktyk oraz więcej
informacji znajdziesz w zakładce „Resources” na stronie
WinWind www.winwind-project.eu.

10 P RZYKŁAD ÓW N A J LE P S ZYC H PR A K T Y K
Ciągły dialog deweloperów i
społeczności, Fosen (Norwegia):

Proaktywne planowanie, Rezerwat
Biosfery Northern Vidzeme (Łotwa):

Dialog uwzględniający lokalne obawy
dotyczące negatywnego wpływu
rozwoju energetyki wiatrowej, skutkujący
faktycznymi zmianami w projektach.

Porozumienie wszystkich interesariuszy w
sprawie kryteriów wyznaczania obszarów
do wykorzystywania energii wiatrowej.

Lokalny dom innowacji,
Birkenes (Norwegia):
Obiekt edukacyjno-konferencyjny
finansowany przez deweloperów w celu
edukowania społeczeństwa i zapewnienia
pełnego dostępu do rzetelnych informacji.

Wspólnotowy park wiatrowy,
Schleswig-Holstein (Niemcy):
Inicjatywa lokalna rolników
i właścicieli gruntów, w której
udziałowcami są mieszkańcy i gminy.
Część dochodów trafia bezpośrednio do
społeczności lokalnych.

Service Unit Wind Energy and Quality
Label, Thuringia (Niemcy):
Neutralna jednostka, świadcząca
bezpłatne usługi doradcze dla władz
lokalnych i mieszkańców; wydaje
również certyfikat „Uczciwy partner” dla
deweloperów.

Mancomunidad del Sureste,
Gran Canaria (Hiszpania):
Długofalowy projekt połączenia energii
wiatrowej i zaopatrzenia w wodę trzech
gmin, przynoszący znaczące korzyści
społecznościom.

Som Energia,
Katalonia (Hiszpania):

Samowystarczalna energetycznie
gmina, Kisielice (Polska):

Pierwsza Spółdzielnia Energetyczna
w Hiszpanii, organizacja non-profit i
finansowana przez członków.

Długofalowa inicjatywa, która
kompleksowo ocenia korzyści energetyki
wiatrowej dla gminy, skutkująca
pozytywną akceptacją mieszkańców.

Ulgi podatkowe i poprawa krajobrazu,
Sardynia (Włochy):

Repowering Farmy Wiatrowej,
Abruzzo (Włochy):

Ulgi podatkowe oraz zachęty
ekonomiczne i społeczne dla 1600
gospodarstw domowych w Tula - gminie,
w której znajduje się jedna z największych
farm wiatrowych we Włoszech.

Zastępowanie istniejących farm
wiatrowych, przy wykorzystaniu bardziej
wydajnych turbin wiatrowych oraz
redukcja oddziaływania farm wiatrowych
na krajobraz.

Regiony Docelowe Projektu (WESR)
zostały wybrane w 6 krajach w całej Europie:
Turyngia i Saksonia w Niemczech, Lacjum i Abruzja we Włoszech,
środkowa Norwegia, województwo warmińsko-mazurskie w Polsce,
Baleary w Hiszpanii i Łotwa.

