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Projekt C-Track 50, finansowany ze 
środków UE w ramach programu 
badawczo-innowacyjnego "Horyzont 
2020", ma na celu zmobilizowanie  
i wsparcie władz lokalnych i regionalnych  
w planowaniu energetycznym  
i klimatycznym w celu osiągnięcia 
odporności klimatycznej i neutralności 
węglowej do 2050 r. 

Proces planowania energetycznego w krajach C-Track 50 

Planowanie energetyczne i klimatyczne jest skomplikowanym procesem,  
który angażuje wielu interesariuszy z nakładającymi się kompetencjami na różnych 
poziomach zarządzania. Aby zapewnić wielopoziomowe zarządzanie przez 
zaangażowane władze, dokonano przeglądu procesu planowania energetycznego 
dla jedenastu krajów partnerskich. Opracowane sprawozdanie zawiera przegląd 
krajowej procedury ustalania celów w każdym kraju, a także streszczenie procesu 
formułowania krajowych planów polityki energetycznej i klimatycznej, a także rolę 
i zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych. UCZ SIĘ WIĘCEJ. 

 
Wielopoziomowe modele zarządzania dotyczące planowania 
energetycznego 

W ramach C-Track 50 dokonano oceny istniejących modeli wielopoziomowego 
sprawowania rządów w celu określenia najskuteczniejszego podejścia na poziomie 
kraju, które mogłoby zintensyfikować współpracę. Powstały w ten sposób 
dokument zawiera również zalecenia dotyczące wdrażania i dostosowywania 
procesów współpracy w celu ułatwienia planowania energetycznego  
i klimatycznego na poziomie krajowym. CZYTAJ RAPORT. 

 
Wspieranie władz lokalnych w długoterminowym planowaniu 
energetycznym 

C-Track 50 ma na celu mobilizowanie i wspieranie władz lokalnych i regionalnych  
w określaniu długoterminowych priorytetów polityki energetycznej, a także 
opracowywanie, finansowanie i wdrażanie ambitnych zintegrowanych planów 
działania w zakresie zrównoważonej energii i polityki klimatycznej, aby osiągnąć 
odporność klimatyczną i neutralność dwutlenku węgla do 2050 r. Pomoc techniczna 
i wskazówki są dostarczane co najmniej do jednego regionu i dziesięciu gmin  
w każdym kraju partnerskim, które zostały wybrane dzięki otwartemu naborowi. 

 

C-Track 50 zajmuje się dwoma kluczowymi 
wyzwaniami: brakiem wielopoziomowej 
współpracy w zintegrowanym planowaniu 
polityki energetycznej i klimatycznej oraz 
ograniczonym doświadczeniem w całej 
Europie w długoterminowym planowaniu 
na wszystkich szczeblach zarządzania. 

Ogólnie C-Track 50 w znacznym stopniu 
przyczyni się do realizacji celów 
energetycznych i klimatycznych na lata 
2030 i 2050, promując wielopoziomowe 
sprawowanie rządów, wspierając władze 
publiczne w określaniu długoterminowych 
priorytetów polityki energetycznej i 
ułatwiając lokalne i regionalne planowanie 
energetyczne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział C-Track 50 na COP24 - Katowice 2018 

C-Track 50 został z powodzeniem zaprezentowany podczas 
imprezy towarzyszącej Konferencji Klimatycznej ONZ COP24  
w Katowicach, w dniu 8 grudnia 2018 r. w pawilonie UE. 
Wydarzenie "Rozwiązania oparte na przyrodzie i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów w miastach i regionach neutralnych pod 
względem emisji dwutlenku węgla" zostało zorganizowane przez 
ICLEI Europe i Ecologic Institute Berlin. Zaproszeni praktycy  
i eksperci omówili rolę, jaką odgrywają rozwiązania oparte  
na przyrodzie i wielopoziomowe sprawowanie rządów 
 w ułatwianiu przejścia miast i regionów w kierunku neutralności 
węglowej. 

 

 
 

Krajowe okrągłostoły C-Track 50 promujące wielopoziomową współpracę 

Aby promować wielopoziomowe sprawowanie rządów i ułatwić strategiczne długoterminowe planowanie energetyczne,  
w każdym kraju partnerskim zrealizowano spotkania przy okrągłym stole. Wśród uczestników znalazły się krajowe, regionalne, 
lokalne i inne władze publiczne oraz organizacje zaangażowane w strategiczne planowanie polityki energetycznej i klimatycznej, 
takie jak stowarzyszenia władz lokalnych. 

      
C-Track 50 Roundtables dla władz lokalnych i innych interesariuszy 

W każdym z uczestniczących krajów pomyślnie zorganizowano jednodniową sesję okrągłego stołu dla władz lokalnych i innych 
zainteresowanych stron. Spotkania przy okrągłym stole ułatwiły dialog między władzami regionalnymi, władzami lokalnymi  
i innymi lokalnymi interesariuszami. Podczas rozmów przy okrągłych stołach omawiano priorytety polityczne dla regionów i gmin 
na 2050 r., a także działania priorytetowe i przykładowe środki do wdrożenia. Ponadto omówiono wizję gospodarki neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. wraz z proponowanymi zaleceniami dotyczącymi krajowych priorytetów polityki 
energetycznej na 2050 r. 

     



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
www.c-track50.eu/  
twitter.com/CTrack50  
www.linkedin.com/groups/8688288/  

 
Dane kontaktowe:  
dr inż. Alicja Nowak (UMWW) 
Email: alicja.nowak@umww.pl 

 

Działania z Polski 

Okrągły stół poświęcony promowaniu zarządzania wielopoziomowego w ramach projektu C-Track 50 

Dotychczas zorganizowano 2 spotkania (tzw. okrągły stół) poświęcone zarządzaniu 
wielopoziomowemu. W dniach 12 lipca i 29 października 2018 r. w siedzibie UMWW  
w Poznaniu spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Energii i regionalnych instytucji celem 
przedyskutowania krajowych priorytetów w obszarach energetyki i klimatu oraz ich 
wpływu na polityki regionalne i lokalne.  
Zidentyfikowano działania, które mogą ułatwić wielopoziomową współpracę  
i długoterminowe planowanie energetyczne na poziomie lokalnym i regionalnym. Ponadto, 
omówiono szereg zaleceń, których wdrożenie przyczyniłoby się do lepszej współpracy 
między różnymi szczeblami samorządu. Uczestnikami okrągłych stołów byli przedstawiciele 
administracji rządowej, władze regionalne oraz stowarzyszenia władz lokalnych. 

 

 

 

 

Okrągły stół adresowany do wielkopolskich samorządów gminnych 

W dniu 7 grudnia 2018 r. zorganizowano pierwszy okrągły stół adresowany wyłącznie 
do przedstawicieli władz lokalnych - wybranych gmin z terenu Wielkopolski. Uczestnicy 
spotkania reprezentowali gminy wyłonione do wsparcia technicznego ze strony projektu 
C-Track 50 na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji, której celem była ocena potrzeb 
gminy w obszarze zarządzania energetyczno-klimatycznego. Celem spotkania, obok 
krótkiego przedstawienia celów projektu C-Track 50, było zaprezentowanie oferowanych 
usług i omówienie harmonogramu działań planowanych na najbliższe miesiące. 
Jednocześnie odbyto pierwszą dyskusję na temat potrzeb gminnych w zakresie wsparcia 
technicznego. Omówione również zostały przesłanki dla aktualizacji gminnych planów 
energetyczno-klimatycznych.  

 

 
 


