Sociālā atbalsta iegūšana vēja enerģijas izmantošanas attīstībai
sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos
Vēja enerģijas izmantošanai ir nozīmīga vieta enerģētikas sektora pārveidošanā.
Ne tikai tirgus, politikas, tehniskie un fizioģeogrāfiskie faktori, bet arī sociālās
akceptējamības trūkums sāk bremzēt vēja enerģijas nozares attīstību.
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WinWind veicina atbalstu
vēja enerģijas izmantošanai
atbilstoši vides kvalitātes,
sabiedrības mērķgrupu
līdzdalības un ilgtspējīgas
attīstības principiem vēja
enerģijas izmantošanas ziņā
mazattīstītos reģionos.
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Pamatojoties uz sociālās
līdzdalības pieeju, WinWind
projektā daudzlīmeņu
pārvaldības perspektīvā
tiek analizēti
sociālekonomiskie, telpiskie,
un vides parametri reģionu
un vietējo pašvaldību
(kopienu) līmenī. Mērķis
ir izstrādāt risinājumus,
kas paātrina tirgus
konkurētspējīgu vēja
enerģijas tehnoloģiju
ienākšanu, un identificēt
faktorus, kas ietekmē to
sociālo akceptējamību.

WinWind projekta
sistēmiskā pieeja dos iespēju
identificēt līdzības un
atšķirības dažādos reģionos
un apkopot labās prakses
piemērus, kurus ir iespējams
pārnest, adaptēt un īstenot
vietējā, reģionālā vai
nacionālā līmenī. Tādejādi
WinWind projekts apkopos
pieredzi un risinājumus, kuri
var tikt īstenoti visā Eiropā.

Rezultāti būs pieejami
kā interaktīvs tiešsaistes
atbalsta rīks un ceļvedis,
kā piedāvātie pasākumi var
rosināt konkrētas vietējās
rīcības. Projekts izstrādās
kritēriju un principu
kopumu godīgas un sociāli
akceptējamas vēja enerģijas
izmantošanas veicināšanai.
Projekts informēs lēmuma
pieņēmējus visos
pārvaldības līmeņos.

WinWind projekta mērķa reģioni
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Partneri, kuri pārstāv Eiropas 6 valstis, ir identificējuši vēja enerģijas izmantošanas ziņā
mazattīstītos reģionus, kuros tiek īstenotas projekta aktivitātes: Tīringene un Saksija
Vācijā, Toskāna un Abruci Itālijā, Vidusnorvēģija, Varmijas-Mazūrijas vojevodiste Polijā,
Baleāru salas Spānijā un visa Latvija.
Katrā no projekta īstenošanas valstīm veido aktīvu dialogu ar ieinteresētajām pusēm –
nacionālo vai reģionālo forumu, kura darbu organizē attiecīgās valsts partneri. Forumā
ir aicināti pārstāvji no vēja enerģijas attīstītājiem, asociācijām, valsts pārvaldes
institūcijām, reģionālajām iestādēm, vietējām pašvaldībām un iedzīvotāju grupām,
nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūtiem un citi.
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Twitter: @winwind_eu
Linkedin: WinWind Project
Sign up for the WinWind Newsletter on

www.winwind-project.eu

Šim projektam piešķirts finansējums no Eiropas Savienības
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020"
saskaņā ar dotācijas nolīgumu Nr. 764717.

