
OZE  w  kujawsko-pomorskim 

Dobiega końca projekt „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim” prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i Stowarzyszenie „Tilia”. 
W dniu 15 września 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się trzecia konferencja podsumowująca pn. „Dyskusja problemowa – wykorzystanie instalacji OZE w kujawsko-pomorskim – podsumowanie działań”. Tematem trzeciej już konferencji były kolejne analizy możliwości wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz szczegółowe opisy technologii umożliwiających oszczędności energetyczne. 

Cykl trzech Konferencji zorganizowany został w ważnym dla branży OZE okresie. Branża ma szansę dynamicznie się rozwijać szczególnie w zakresie mikroinstalacji. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce jest obecnie 870 prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 40kWp przyłączone do sieci. Tylko w zeszłym roku przyłączono do sieci nieco ponad 570 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana tych instalacji to przeszło 4,2 MWp. Dla porównania szacuje się, że w Niemczech prosumentów jest dziś ponad 2 miliony! Przestawia to wciąż niewielką, ale rozwojową skalę inwestycji prosumenckich w Polsce.

Warto zdawać sobie sprawę, że dzięki zmianom, które wprowadzi ustawa istnieje szansa na poprawę jakości powietrza - zwiększy się w Polsce ilość ekologicznych instalacji grzewczych opartych o OZE.  Inna sprawą jest to, że do tej pory zieloną energię produkowały wyłącznie koncerny energetyczne, a teraz zyski mogą trafić do setek tysięcy Polaków działających jako prosumenci. Szacuje się, że w rynek mikroinstalacji będzie zaangażowanych 200-250 tysięcy inwestorów, którzy będą mogli zarabiać dzięki zielonej energii, co doprowadzi do demonopolizacji rynku energii. Kolejny plus to powstanie ok. 70 tysięcy miejsc pracy, w tym głównie (80 proc.) w usługach instalatorskich.
Wnioski z konferencji postulowane przez uczestników moderowanej dyskusji były następujące: Obecne zmiany formalno-prawne oraz nowe programy unijne powinny wspierać efektywnie rozwój instalacji OZE w naszym województwie. Następny okres finansowania będzie o wiele trudniejszy pod względem kryteriów dostępności środków (przewaga systemów kredytowych nad dotacją) oraz ze względu na problemy z właściwym montażem finansowym i formalnym inwestycji. Należy podjąć zdecydowane starania aby efektywnie wykorzystywać środki unijne na rzecz wsparcia rozwoju instalacji OZE w naszym województwie. Rzeczą najważniejszą jest aby podejmować świadome wybory poparte analizą merytoryczną.

W ramach projektu oprócz cyklu konferencji przeprowadzono szereg działań mających na celu nie tylko promocję OZE, ale i edukację dzieci i młodzieży. Na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu były realizowane bezpłatne warsztaty jednodniowe - trzy godziny zajęć oraz trzydniowe. Prowadzone były też warsztaty wyjazdowe poprzez Mobilne Studio do szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce powstały stanowiska edukacyjne dotycząca odnawialnych źródeł energii, prowadzone były liczne konkursy promujące wiedzę o OZE i postawy proekologiczne.
Z inicjatywy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z oddziałami SARP w Bydgoszczy i Toruniu zorganizowany został również konkurs dla architektów na projekt regionalnego domu rodzinnego. W ramach działań projektu przygotowane zostały makiety poglądowe przedstawiające odwiert gazu z łupków, stopień wodny oraz dom energooszczędny. Makiety prezentowane były w szkołach oraz w wybranych obiektach użyteczności publicznej województwa kujawsko-pomorskiego m.in. w starostwach, urzędach gmin i miast.
Mieszkańcy województwa mogli spędzić też mile czas na dwudniowym festiwalu OZE zorganizowany w Toruniu.
                                                                                                  Zredagowano: Stowarzyszenie „TILIA”
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