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Kluczowe fakty
Nazwa projektu: Baltic Smart City Areas for the 21st Century („Inteligentne miasta Regionu Morza Bałtyckiego w 21 wieku“)
Okres realizacji projektu: październik 2017 roku – wrzesień 2020 roku
Budżet projektu: 2.55 MLN EURO
Współfinansowanie z Programu (EFRR): 1.89 MLN EURO, Wkład finansowy Rosji: 0.1 MLN EURO    
Partnerzy: 10 partnerów z sześciu krajów Regionu Morza Bałtyckiego 
Partner Wiodący: Uniwersytet HafenCity Hamburg

Miasta wraz ze swoją obszerną zabudową oraz infra-
strukturą odgrywają kluczową rolę w zakresie osią-
gania europejskich celów w obszarze efektywności 
energetycznej. Około 75% populacji Unii Europejskiej 
zamieszkuje obszary aglomeracji miejskich i mniej-
szych miast, co przekłada się na duże wartości bieżące-
go zużycia energii oraz fakt, że na tych właśnie terenach 
konieczne jest dokonanie zmiany w obszarze zużycia 
energii. Transformacja istniejących struktur miejskich 
przyczyni się do wykreowania wielkiego potencjału 
efektywności energetycznej. Aczkolwiek, fragmentacja 

sektorowa oraz brak współpracy pomiędzy władzami 
publicznymi, dostawcami energii oraz właścicielami 
nieruchomości często stanowią barierę wobec zmian w 
kierunku niskoemisyjnych miast. Projekt AREA 21 jest 
odpowiedzią na te wyzwania i zapewnia wsparcie dla 
miast w Regionie Morza Bałtyckiego w zakresie wyko-
rzystania pełnego potencjału do oszczędzania energii 
w ramach istniejących struktur, opracowywania stra-
tegii holistycznych integrujących podejście sektorowe 
oraz angażowania konsumentów energii w strategiczne 
planowanie energetyczne.

Wspólne wyzwanie 

stach Regionu Morza Bałtyckiego realizowanie proce-
sów planowania partycypacyjnego w ramach Dzielnic 
Ulepszenia Energetycznego. Proces ma na celu wspar-
cie władz w zakresie współpracy międzysektorowej, 
zrozumienia motywów oraz barier działania obywateli, 
a także aktywowania właściwych graczy w miejskich 
społecznościach. Projekt AREA 21 jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa) 
w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 
2014-2020, Priorytet 2 “Zasoby naturalne” Cel Szczegó-
łowy 2.3 “Efektywność energetyczna”.

AREA 21 jest trzyletnim projektem współpracy tran-
snarodowej, który jest wspólnie realizowany przez 10 
partnerskich organizacji z Regionu Morza Bałtyckiego. 
Projekt jest ukierunkowany na opracowanie miejskich 
modelowych obszarów efektywności energetycznej, 
które wprowadzają partycypacyjne procesy angażo-
wania interesariuszy w planowanie strategiczne oraz 
wdrażanie rozwiązań energetycznych. AREA 21 łą-
czy władze publiczne, dostawców energii, właścicie-
li nieruchomości oraz obywateli w celu znalezienia 
oraz zastosowania najlepszych rozwiązań w zakresie 
oszczędzania energii i ograniczenia emisji CO2. Aby to 
osiągnąć, projekt umożliwia lokalnym władzom w mia-
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dowych rozwiązań, pilotaż nowych projektów oraz 
ustanowienie zarówno nieformalnej współpracy jak i 
sformalizowanych partnerstw.
Nowo opracowana koncepcja odpowiada na konkretne 
wyzwania oraz potrzeby miast europejskich. Zostanie 
ona wdrożona jako ogólne ramy działania na wybra-
nych terenach miast partnerskich i stworzy możliwość 
angażowania właścicieli nieruchomości publicznych 
oraz obywateli jako właścicieli i użytkowników budyn-
ków w zakresie inicjowania działań na rzecz efektywno-
ści energetycznej.

Koncepcja Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego (EID) 
jest innowacyjnym podejściem systemowym dla ni-
skoemisyjnych dzielnic miejskich. Promuje zmianę 
paradygmatu tj. z silnego sektora publicznego na rzecz 
bardziej kooperacyjnego modelu rozwoju, który rów-
nież angażuje obywateli i lokalny biznes. Koncepcja ta 
wspiera skupianie kompetencji, pomysłów oraz dzia-
łań interesariuszy publicznych i prywatnych w zakresie 
planowania i wdrażania efektywności energetycznej. 
Promując sieć oraz działania ukierunkowane na osią-
ganie konsensusu, wspiera opracowanie niestandar-

Dzielnice Ulepszenia Energetycznego

Projekt AREA 21 ma na celu zapewnienie lokalnym 
władzom, dostawcom energii oraz innym instytucjom 
odpowiedzialnym za planowanie energetyczne odpo-
wiedniego know-how oraz narzędzi strategicznych słu-
żących planowaniu oraz wdrażaniu nowych rozwiązań 
efektywności energetycznej w dzielnicach miejskich. 
Aby to osiągnąć, projekt rozwija oraz testuje nowy for-
mat współpracy pomiędzy władzami publicznymi, do-
stawcami energii, właścicielami nieruchomości oraz 
obywatelami. Łącznie w siedmiu obszarach Regionu 
Morza Bałtyckiego projekt wesprze współpracę instytu-
cji publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie 
opracowywania holistycznych strategii oraz wdrażania 
działań dostosowanych do specyficznych uwarunko-
wań w Dzielnicach Ulepszenia Energetycznego. 

Projekt AREA 21 jest realizowany w oparciu o następu-
jące filary:

• działania holistyczne: opracowywanie strategii na 
poziomie dzielnicy w celu promowania integracji 
praktyk sektorowych oraz wykorzystania efektu 
synergii pomiędzy istniejącymi procesami, działa-
niami oraz zasobami.

• działania kooperacyjne: testowanie nowych for-
matów współpracy w celu wzmocnienia zdolności 
instytucji publicznych pod kątem wykorzystywania 
nowych narzędzi komunikacji i planowania.

• działania partycypacyjne: angażowanie różnych 

podmiotów we wszystkie kroki podejmowane w 
zakresie planowania i wdrażania energetycznego 
oraz procesu podejmowania decyzyjnego w celu 
doprowadzenia do powstawania i testowania no-
wych pomysłów.

• działania angażujące: zapraszanie konsumentów 
energii do pełnienia roli uczestników w strategicz-
nym planowaniu energetycznym w celu lepszego 
zrozumienia motywacji użytkowników końcowych 
oraz umożliwienia wdrażania nowych rozwiązań 
efektywności energetycznej.

• działania technologiczne: promowanie wykorzysty-
wania inteligentnych technologii w celu umożliwie-
nia realizacji procesu planowania energetycznego, 
testowania nowych form partycypacji społecznej, 
podniesienia świadomości o indywidualnym zuży-
ciu energii oraz promowania zmian zachowań.

• działania edukacyjne: rozwijanie koncepcji, te-
stowanie rozwiązań oraz transfer wiedzy na rzecz 
innych miast oraz regionów w celu umożliwienia 
im przejścia w kierunku niskoemisyjnych miast 
europejskich.

Cele i zadania
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AREA 21 wdraża koncepcję Dzielnicy Ulepszenia Ener-
getycznego (EID) w siedmiu pilotażowych regionach w 
Regionie Morza Bałtyckiego. Na następnej stronie znaj-
dują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego w Lublinie. 
Dla sześciu pozostałych przypadków: (Hamburg (DE), 
Helsingborg (SE), Kohtla-Järve (EE), Petersburg (RU), 
Tampere (FI) i Tartu (EE)), informacje szczegółowe są do-
stępne w wersji angielskiej strony internetowej AREA 21.

Projekt AREA 21 skupia dziesięciu partnerów z krajów 
nadbałtyckich: Estonii, Niemiec, Finlandii, Polski, Ro-
sji oraz Szwecji. Partnerzy reprezentują lokalne oraz 
regionalne władze, przedsiębiorstwa energetyczne 
oraz instytuty badawcze, które posiadają ogromne do-
świadczenie w obszarze planowania energetycznego, 
partycypacji społecznej oraz opracowywania strate-
gii. To gwarantuje dostęp do ważnych informacji oraz 
bezpośredniej komunikacji w trakcie wdrażania lokal-
nych działań. Partnerzy projektu są wspierani przez 
sieć powiązanych organizacji, w tym przedstawicieli 
administracji samorządowej, dostawców energii oraz 
organizacji mieszkaniowych z miast partnerskich, mi-
nisterstwa właściwe do spraw energii i środowiska, or-
ganizacje międzynarodowe oraz sieci, takie jak EURO-
CITIES oraz Związek Miast Nadbałtyckich.

1. Uniwersytet HafenCity Hamburg (Niemcy)
2. Uniwersytet Nauk Stosowanych Tampere  

(Finlandia)
3. Państwowy Uniwersytet Politechniczny im.  

Piotra Wielkiego w Petersburgu (Rosja)
4. Samorząd Miasta Kohtla-Järve (Estonia)
5. Regionalna Agencja Energii Tartu (Estonia)
6. Miasto Tampere (Finlandia)
7. Region Skåne (Szwecja)
8. Öresundskraft AB (Szwecja)
9. Wolne i Hanzeatyckie Miasto    

Hamburg, Dzielnica Wandsbek    
(Niemcy)

10. Miasto Lublin (Polska)

Partnerzy



www.area21-project.eu

Dane kontaktowe:
Miasto Lublin | Urząd Miasta Lublin
Wydział Projektów Nieinwestycyjnych
Wojciech Kutnik | projekty@lublin.eu

© Urząd Miasta Lublin

Rozwój Wieniawy jako Dzielnicy Ulepszenia Energe-
tycznego przyczyni się do osiągnięcia celów Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin oraz cen-
tralnych strategii rządowych. W przyszłości Wieniawa 
będzie modelową dzielnicą współpracy interesariuszy, 
w której właściciele nieruchomości oraz użytkownicy 
będą efektywnie i rozsądnie wykorzystywali energię, 
biorąc pod uwagę nie tylko aspekty ekonomiczne, ale 
także środowiskowe. 

Skuteczne osiąganie celów energetycznych wymaga 
lepszego wykorzystywania energii poprzez wzmac-
nianie potencjału wydajności oraz zmian w aktualnie 
obowiązujących tendencjach zużycia energii. Znaczna 
część zabudowań w dzielnicy Wieniawa powstała w 
drugiej połowie XX wieku i ma duży potencjał poprawy 
efektywności energetycznej, uwzględniając termomo-
dernizację, bardziej wydajne oświetlenie wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz zmodernizowaną sieć ciepłowniczą.
W celu spowodowania zmiany behawioralnej konsumen-
tów energii, istotne jest dokonanie oceny postaw użyt-
kowników końcowych energii oraz przeanalizowanie ich 
wzorów zachowań. Analiza taka umożliwi identyfikację 
oraz wdrożenie zaplanowanych działań ukierunkowa-
nych na podnoszenie świadomości o zużyciu energii oraz 
wpływanie na poziom zużycia energii przez konsumen-

tów. W tym celu wykorzystane zostaną narzędzia informa-
tyczne i telekomunikacyjne oraz nastawione na określone 
grupy docelowe kampanie informacyjne. 
Aby wykorzystać istniejący potencjał, ważne jest ko-
ordynowanie oraz równoważenie interesów różnych 
interesariuszy oraz angażowanie ich w planowanie i 
wdrażanie działań efektywności energetycznej. Przewi-
duje się zaangażowanie 100% kluczowych interesariu-
szy oraz co najmniej 30% właścicieli nieruchomości w 
partycypacyjne działania w zakresie efektywności ener-
getycznej w dzielnicy Wieniawa.

Potencjał EID

“Wieniawa, serce Lublina”

• zwiększenie produkcji energii z odnawialnych 
źródeł o 50% poprzez zwiększenie liczby instalacji 
OZE.

• ograniczenie zużycia energii w dzielnicy Wieniawa 
o 15% poprzez zaangażowanie lokalnych interesa-
riuszy i obywateli w oszczędzanie energii.

Oczekiwane rezultatyWizja i cele

Lokalizacja: Lublin, województwo lubelskie, PL 
Obszar: 2.2 km2

Populacja: ok. 12,000 stałych mieszkańców oraz 3,000 
tymczasowych mieszkańców
Budynki: 423 budynki mieszkalne, 17 urzędów, 34 
budynki usługowe, 9 budynków przemysłowych, 71 
budynków edukacyjnych oraz akademickich, 5 obiek-
tów szpitalnych i usług ochrony zdrowia, 332 pozostałe 
budynki (w tym garaże) 
Status właścicielski: 27% budynków należących do 
podmiotów publicznych, 73% budynków w posiadaniu 
podmiotów prywatnych

Wieniawa, Lublin: EID w liczbach


