
            

 

Projekt współpracy pt.: 
„Odnawialne Źródła Energii 

Przyszłością Obszaru Lokalnych 
Grup Działania” o akronimie OZE. 



Projekt współpracy OZE 

Umowa partnerska pomiędzy Lokalnymi 
Grupami Działania: 

 Forum Powiatu Garwolińskiego. 

 Natura i Kultura. 

 Ziemi Mińskiej 

została podpisana 10 grudnia 2013 r. 
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Projekt współpracy objął 

 swoim działaniem obszar 26 gmin z powiatu 
garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. 



Projekt współpracy OZE 

Umowa przyznania pomocy w ramach działania 
„Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie 
operacji polegającej na realizacji projektu 
współpracy, objętego PROW na lata 2007-
2013, została podpisana 27 sierpnia 2014 r. 



Projekt współpracy OZE 

• Pomoc przyznana poszczególnym 
beneficjentom  wynosi: 

 - LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego: 110 
664, 70 zł, 

 - LGD Ziemi Mińskiej: 35 426, 53 zł 

 - LGD Natura i Kultura: 47 299, 86 zł 



Projekt współpracy OZE. 

Cele ogólne operacji to: 

• Propagowanie tematyki odnawialnych źródeł 
energii na obszarze objętym projektem, 

• Zaszczepianie wśród mieszkańców dobrych 
praktyk związanych z OZE, 

• Edukacja oraz krzewienie postaw 
proekologicznych, 

• Promocja regionu jako czystego ekologicznie. 

 



Projekt współpracy OZE 

Cele szczegółowe: 
1. Udział mieszkańców, członków LGD w wizycie studyjno-

szkoleniowej z zakresu odnawialnych źródeł energii, 
2. Opracowanie i wydrukowanie folderu-przewodnika 

promującego odnawialne źródła energii, 
3. Udział mieszkańców, członków LGD w targach związanych 

z odnawialnymi źródłami energii, 
4. Udział mieszkańców, członków LGD w konferencji 

podsumowującej pt.” Odnawialne Źródła Energii 
Przyszłością Obszaru Lokalnej Grupy Działania” 

5. Przeprowadzenie badania nad potencjalnymi 
możliwościami wykorzystanie OZE na terenach LGD.  

  



Projekt współpracy OZE. 

Promocja odnawialnych źródeł energii, została 
zrealizowania przede wszystkim w oparciu o 
przygotowanie i wydanie folderu 
informacyjnego na temat odnawialnych źródeł 
energii. Przygotowaniem i realizacją tego 
zadania, zajęła się LGD Natura i Kultura. 



Projekt współpracy OZE 

W ramach wizyty studyjno-szkoleniowej, odbył się wyjazd 
do Zwierzyńca, do Stacji Monitoringu Roztoczańskiego 
Parku Narodowego.  Zastosowano w nim nowoczesne 
rozwiązania w zakresie OZE:  

- pompy ciepła typu solanka-woda,  
- instalacja solarna,  
- kotłownia biomasowa,  
- instalacja fotowoltaiczna, 
-  centrale wentylacyjne z normowaniem temperatury w 

okresie całorocznym z odzyskiem ciepła,  
- termomodernizacja budynków. 
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Międzynarodowe Targi Energetyki i Ochrony 

Środowiska Environment & Energy 2014 w 
terminie 16-19 października 2014 w Rydze na 
Łotwie.  
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Projekt współpracy OZE 

W ramach realizacji projektu współpracy LGD – Forum 
Powiatu Garwolińskiego, zakupiła i zamontowała 
instalację wykorzystującą oze -  w tym przypadku są to 
kolektory słoneczne. Miejsce lokalizacji ww. instalacji to 
Pracownia Zajęć Praktycznych Zespołu Szkół w 
Żelechowie. W ramach instalacji zainstalowano m.in.: 
- 3 sztuki kolektorów słonecznych próżniowych typu 
Heat-Pipe o łącznej powierzchni ilości rur 3*30+90 
sztuk. 
- biwalentny wymiennik ciepłej wody użytkowej o poj. 
600 dm3, 
- regulator solarny, 
- orurowanie solarne z izolowanych rur CU, 
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Projekt współpracy OZE. 

Kolejnym zadaniem zakresu rzeczowego było 
przeprowadzenie badań nad potencjalnymi 
możliwościami wykorzystania OZE na terenach 
lokalnych grup działania. Zadanie to zostało 
zlecone Mazowieckiej Agencji Energetycznej   
z którą została podpisana umowa w dniu 
22.09.2014 r. Synteza tych badań, została 
zawarta w Raporcie. 



Projekt Współpracy OZE. 

Podsumowanie projektu współpracy odbyło się 
na konferencji w dniu 27 marca 2015r.  
w której licznie uczestniczyli przedstawiciele 
lokalnych grup działania, biorących udział  
w projekcie. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


