
 

W województwie podlaskim powstało Centrum Kompetencji  ds. OZE 

W wyniku wspólnej realizacji przez Powiat Hajnowski i Stowarzyszenia Energievision 
Frankenwald e.V. w Kronach (Republika Federalna Niemiec) od sierpnia 2018 r. w Powiecie 
Hajnowskim utworzono Centrum Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i 
Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Umowa na 
realizację inwestycji została podpisana w styczniu br.  Chcemy wykorzystać wiedzę 
teoretyczną w praktyce, stąd zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu powołującego 
niezależne Centrum  doradztwa z zakresu odnawialnych źródeł energii dla samorządów 
lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych – wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. 

Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności 
Energetycznej ma za zadanie promować technologię OZE w regionie.  Z usług Centrum mogą 
korzystać przedstawiciele samorządów i instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. 
Każdy zainteresowany może nieodpłatnie uzyskać informacje na temat zalet zastosowania 
odnawialnych źródeł energii i programów pomocowych ze środków unijnych i krajowych; 
ponadto nasi eksperci służą fachowym doradztwem w zakresie analizy wyboru 
najkorzystniejszych rozwiązań – w tym celu centrum będzie  świadczyć usługę nieodpłatnej 
oceny stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz opracowania rozwiązań 
energooszczędnych, adekwatnych do potrzeb. Działalność Centrum  zakłada także działania 
edukacyjne, m.in. organizację spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych wdrożeniem 
instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła oraz termomodernizacji 
budynków, ma objąć także współpracę ze szkołami, gminami, przedsiębiorcami oraz innymi 
podmiotami   w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców. 

Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania Centrum do 2020 r., jest finansowany przez 
niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony 
Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, 
partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość 
projektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu jako jednego z dwóch parterów trafią środki 
w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład własny Powiatu Hajnowskiego w formie rzeczowej to 
11% wartości projektu. Energia odnawialna to przyszłość naszego bezpieczeństwa 
energetycznego. By móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, niezbędna jest wiedza. 
Utworzenie Centrum obsługującego podmioty indywidulane oraz firmy i instytucje, ułatwi 
mieszkańcom dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach 
finansowania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. 

Adres  Centrum Energii Odnawialnej 

3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka 

tel. 85 682 2169 



Osoby do kontaktu: 

Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl 

Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych dlink@powiat.hajnowka.pl 

Powstanie Centrum stanowi kontynuację współpracy z  niemieckimi parterami, która trwa od 
2016 r. W wyniku projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”  
realizowanego przez Powiat Hajnowski z Fundację EuroNatur i Stowarzyszenie Energievision 
Frankenwald e.V. w Kronach, opracowany został „Plan energetyczny zachowania czystości 
powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego”. 

Jego prezentacja miała miejsce w 2019 r., dokument opisuje sytuację energetyczną regionu z 
uwzględnieniem aktualnego stanu oraz prezentuje potencjał efektywności energetycznej 
wynikający z wykorzystywania OZE. Powiat Hajnowski jako jedyny samorząd w kraju 
posiada tego typu szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie 
niekonwencjonalnych źródeł energii. Dokument dostępny pod linkiem: 

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/prl/plan-energetyczny-dla-powiatu-hajnowskiego.html 

źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Hajnówce 

www.powiat.hajnowka.pl 

Kontakt z autorem tekstu: redakcja@powiat.hajnowka.pl 
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