Německo – Regionální energetická strategie
Období: 2010-2012
Téma spolupráce: Vytváření plánů udržitelné

energie/Zapojení zúčastněných stran do
energetických plánů

Aplikace: Energetická účinnost/Obnovitelné
zdroje energie/Redukce emisí skleníkových
plynů/Udržitelnost dopravy a mobilita
Téma: Spolupráce na vytváření regionálního
plánu SEAP / Zapojení zúčastněných stran

Popis
V roce 2010 metropolitní oblast Rhine-Neckar (Rýn a Neckar 2 řeky
v Německu, které se setkávají ve městě Mannheim) zahájila proces na
vyvinutí regionálního plánu energetické strategie ve spolupráci se všemi
příslušnými zúčastněnými stranami v regionu. Tato strategie byla
zkompletována v roce 2012 s vizí do roku 2020 a klade si za cíl stanovit
komplexní plán na vývoj v odvětví energetiky, jak ze strany dodávky tak
poptávky, s ohledem na zajištění cenové dostupnosti a prostředí šetrné
energie a klimatu k životnímu prostředí v regionu.

Klíčové výsledky
Na zpracování regionální
energetické strategii (SEAP) se
aktivně podílí více než 80
zúčastněných stran, ty zahrnují i
místní úřady.

Strategie nejprve analyzuje energetické úspory a rozvojové potenciály
OZE, definuje situace a nastavuje kvalitativní a kvantitativní cíle ve
veřejnosti, domácnostech, obchodních a dopravních sektorech.
Strategie zahrnuje na 75 politických doporučení, z nichž je 30 prioritních.
Metropolitní oblast Rhine-Neckar koordinuje a řídí proces s 16
specifickými opatřeními, která zahrnují řídící výbory, plánovací výbory, 5
tematických prací a sérii workshopů na zahrnujících místní a regionální
zúčastněné strany. Ředitelství regionální ochrany klimatu bude sledovat
realizaci regionální strategie. Každá pracovní skupina je zaměřena na
téma:






Regionální seznam energetické produkce a spotřeby
Zachování energie, potenciál energetické účinnosti
Potenciál OZE
Integrace konvenčních energetických zdrojů a OZE v regionu RhineNeckar
Energeticky účinné transportní systémy

Financování a cena
Finanční zdroje byly přiděleny regionálním úřadům.
.

Kontext/pozadí
Celkem 2,4 mil. obyvatel, oblast Rhine-Neckar je nejmenší z 11
německých metropolitních oblastí. Současně je mezi nejživějšími oblastmi
z ekonomické perspektivy. Jako cíl si regionální energetická strategie
dává, aby se region stal vzorovým příkladem v oblasti energetické
účinnosti, OZE a systémové integraci, v souladu s vnitrostátními a
evropskými energetickými politikami. Nicméně regionální energetická
strategie může působit pouze jako nezávazný rámec. Je pouze na
místních úřadech jak tyto opatření převedou do reálných projektů.

Zúčastnění partneři – správa


Metropolitní oblast Rhine-Neckar



Několik zúčastněných skupin z regionálních a místních úřadů,
energetické agentury, společnosti, nevládní organizace,
university a politické skupiny.

Metropolitní oblast Rhine-Neckar měla koordinovat, propojit a sledovat
role, včetně pracovních skupin. Zúčastněné skupiny se účastnili
v pracovních skupinách a přispěli k definování akcí, dokonce byly
zodpovědné za realizaci specifických akcí v různých oblastech.
Struktura řízení procesu regionální energetické strategie předpokládá s
řídícím výborem. Ten je složen ze zástupců krajského úřadu, mluvčími
jednotlivých pracovních skupin a vědeckou institucí. Hlavními úkoly
řídícího výboru bylo radit v podstatných otázkách v rozvoji energetické
strategie a řešení konfliktů, které vznikly v rámci pracovních skupin.

Dosažené výsledky
Na zpracování regionální energetické strategii (SEAP) se aktivně podílí
více než 80 zúčastněných stran, ty zahrnují i místní úřady.

Poučení a faktory úspěchu
Spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami byla hlavním úspěšným
faktorem této iniciativy. Aby bylo možné dosáhnout významné shody ve
strategii a poté ji proměnit ve skutečný projekt, bylo se zúčastněnými
stranami debatováno a hlasováno o opatřeních na regionální a místní
úrovni zúčastněných skupin v rámci pracovních skupin a řídící komise.
Nezávazný charakter regionální strategie znamená, že je jen na místních
úřadech jestli obrátí strategii z papíru do reality.
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