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Warunki - specyfika Subregionu Wałbrzyskiego i droga do FST
Dziedzictwo powęglowe subregionu
Jedyny obszar powęglowy objęty FST który do tej pory odczuwa skutki nigdy nie
zakończonej transformacji społeczno-gospodarczej po likwidacji pod koniec
lat 90-tych XX w. DZW
Doświadczenie współpracy i wiedza samorządów oraz partnerów społecznych subregionu
w tym Aglomeracji Wałbrzyskiej w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów
Dostrzeżenie szansy na przeprowadzenie transformacji subregionu w inicjatywie KE
i Premiera Jerzego Buzka – wstąpienie do platformy CRiT (maj 2018 – styczeń 2019)
Prace w ramach CRiT nad projektami realizującymi Sprawiedliwą Transformację
społeczną, środowiskowa i gospodarczą
Luty 2020 - Sprawozdanie krajowe KE – Polska 2020 – potwierdzenie objęcia Subregionu
Wałbrzyskiego zakresem wsparcia FST.
Wrzesień 2020 – rozpoczęcie prac w ramach FST – powołanie społecznego zespołu ds.
opracowania STPST dla Subregionu Wałbrzyskiego
Wspólna deklaracja o dekarbonizacji subregionu 49 samorządowców

Jak powstawał Społeczny TPST Subregionu Wałbrzyskiego ?
• Udział Aglomeracji Wałbrzyskiej i Prezydenta Wałbrzycha w CRiT - wypracowanie
włączenia SW jako jedynego ! w UE regionu powęglowego
• Edukacja na temat Europejskiego Zielonego Ładu, zasad sprawiedliwej
transformacji i funduszy
• Powstanie dużego, szerokiego społecznego Zespołu ds. STPST SW - konsultacje
wewnętrzne i zewnętrzne (spotkanie z mieszkańcami, NGO, IOB, przedsiębiorcami)
• Współpraca z UM WD oraz doradcami PwC - STPST SW przekazany do zarządu
województwa, rządu i UE

Wyróżniki Społecznego TPST SW - szansa nie zagrożenie dla regionu:
1. Koncepcja transformacji energetyki i gospodarki w trybie przełomowym –
elektroprosumeryzm - 100 % OZE 2035 (sołectwa) 2040 (gminy)
2. Całościowe podejście (wykraczające poza FST) – odwołanie do zrównoważonego
rozwoju regionu ( transformacji społecznej, środowiskowej i gospodarczej) - różne
dziedziny - ekologizacja rolnictwa, uzdrowiska, naprawa szkód górniczych, rozwój
NGO, kultury
3. Pasywizacja (termorenowacja) budynków SW - efekty: czystość powietrza,
podniesienie standardów i wartości majątku, warunków życia mieszkańców
4. Koncepcja zdecentralizowanych węzłów ( hubów) rozwoju innowacyjnej, nowej
(przełom) gospodarki

Skala wyzwań w dekarbonizacji subregionu do 2030 i osiągnięciu
neutralności klimatycznej w 2040
Niska emisja i stan techniczny budynków
• 89 000 – liczba budynków mieszkalnych w Subregionie Wałbrzyskim,
• Pon. 80% wymaga poprawy stanu termicznego
• Budynki sprzed 1945: 56% = (Polska: 20%, Dolny Śląsk: 40%)
• Odsetek ludności Subregionu Wałbrzyskiego, zamieszkującej w budynkach
wybudowanych w okresie przed 1945 roku: 57% (Polska: 19%, Dolny Śląsk: 43%)
• liczba pieców i kotłów na paliwa stałe : 138 000
• odsetek mieszkań z ogrzewaniem na paliwa stałe (ogrzewanie izbowe i indywidualne
CO): 53% (Polska: 39%, Dolny Śląsk: 39%)

• Tempo termomodernizacji wspomaganej środkami RPO na Dolnym Śląsku: 133
budynki/rok
• Wymagane tempo termomodernizacji w Subregionie Wałbrzyskim: 3%/rok =
ok. 2 000 budynków rocznie

Rozwiązanie – pakiet 5 sieciowych projektów w ramach ZHTE – termomodernizacja,
wymiana źródeł ciepła, mini klastry OZE, modelowe budynki – wymiana praktyk,
szkolnictwo zawodowe w kierunkach OZE.

Poprawa efektywności energetycznej ciepłownictwa
Projekty wspierające rozwój ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych,
produkcję ciepła w kogeneracji, wykorzystanie odpadów na cele energetyczne,
modernizację i rozbudowę systemów dystrybucji ciepła i chłodu, magazynów ciepła
i inteligentnych sieci
Program rozbudowy systemów ciepłowniczych oraz dekarbonizacji zasilanych węglem
z grupy lokalnych 699 kotłowni i ciepłowni zlokalizowanych w subregionie
Główne problemy ciepłownictwa
•
•
•

Gwałtownie rosnący koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 - z 5 na ponad 60 euro
Konieczność zmiany technologii wytwarzania ciepła *całkowita rezygnacja z węgla
do 2030 r. - zmiana źródła ciepła
Brak możliwości wygenerowania własnych środków na inwestycje i modernizacje
Zakładane cele do osiągnięcia

•
•
•
•
•
•
•

Dostosowanie ciepłowni do nowych norm emisji spalin do 2030 roku
ponad 50% produkcji ciepła z wysokosprawnej kogeneracji oraz źródeł OZE
Redukcja emisji CO2 o ponad 50%
Całkowita eliminacja węgla jako paliwa
Poziom produkcji z OZE co najmniej 38%
Utrzymanie cen energii cieplnej dla odbiorców
Uzyskanie statusu systemu ciepłowniczego efektywnego energetycznie

Wyzwania transformacji SW przekształcania gospodarki
w kierunku neutralnej klimatycznie, przyjaznej społeczeństwu
i chroniącej środowisko naturalne
• Niski poziom wykorzystania źródeł OZE w procesach produkcyjnych
• Niski poziom cyfryzacji i automatyzacji przedsiębiorstw
• Mała aktywność gospodarcza i przedsiębiorcza społeczeństwa subregionu

• Niewielka część przedsiębiorstw oferuje innowacyjne produkty rynkowe lub
wdrożyło innowacyjne procesy produkcji
• Niski poziom kooperacji i brak strategii budowy klastrów technologicznych,

w szczególności w obszarach nowych, zielonych technologii
• Brak nowoczesnej infrastruktury i systemu wsparcia dla tworzenia nowych
innowacyjnych przedsiębiorstw i spółek startup, w tym w sektorach „zielonych:”,

biogospodarce, gospodarce GOZ
• Depopulacja subregionu i niski poziom aktywności zawodowej i edukacyjnej
mieszkańców

Obszary Interwencji w ramach STPST SW
w zakresie transformacji gospodarczej
• Organizacja subregionalnej sieci doradztwa w transformacji
• Organizacja Wałbrzyskiego Huba Technologicznego

• Organizacja współpracy ze środowiskiem naukowym
• Wspieranie inicjatyw klastrowych i wspólnot energetycznych
• Wspieranie rozwoju gospodarki instrumentami inżynierii finansowej
• Specjalizacja i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość i start-upy
• Wspieranie innowacji i cyfryzacji w projektach inwestycyjnych
• Wspieranie internacjonalizacji działalności gospodarczej

Kluczowe działania transformacji w obszarze społecznym
i gospodarczym:
1.

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz aktywizacji zawodowej i wzrostu
przedsiębiorczości lokalnej społeczności.

2.

Generowanie nowych miejsc pracy poprzez organizację hubów technologicznych,
inkubatorów przedsiębiorczości, zakładanie spółek startup, przedsiębiorstwa
społeczne, budowanie łańcuchów wartości, marketing, logistykę.

3.

Rozwijanie współpracy z instytucjami zarządzającymi instrumentami inżynierii
finansowej wspierającymi inwestycje w nowe technologie i przedsiębiorczość.

4.

Rozwijanie współpracy przemysłu z nauką poprzez generowanie projektów B+R,
komercjalizację innowacji.

5.

Zarządzanie własnością intelektualną.

Czym jest Społeczny TPST Subregionu Wałbrzyskiego
Idea STPST SW - oddolna inicjatywa wszystkich beneficjentów i interesariuszy
procesu sprawiedliwej transformacji subregionu. Odpowiada na oczekiwanie realnej
zmiany w tempie rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru zamieszkiwanego
przez ok. 695 tys. mieszkańców. Różnice wewnątrzregionalne w rozwoju na Dolnym
Śląsku motywują społeczności subregionu do stawiania bardziej odważnych,
ambitnych, opartych na partycypacji społecznej celów rozwojowych na najbliższe
lata.

Źródło ambitnej wizji rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego, wolnego od węgla
w energetyce i ciepłownictwie w 2030 r., z redukcją emisji CO2 o 55 % w 2030
r., neutralnego klimatycznie w 2040 r.
Deklaracja #Dekarbonizacja2030 liderów samorządowych wszystkich 49 gmin
subregionu - eliminacja węgla z gospodarki cieplnej i energetyki subregionu
oraz brak eksploatacji złóż węgla - pokazuje determinację i pasję społeczną do
radykalnego działania dla realizacji lokalnych aspiracji, ale zgodnych z celami
Europejskiego Planu Zielonego Ładu #EUGreenDeal. Wizja ta znacznie
wyprzedza zachowawcze plany środowiska wielkiego przemysłu i centralnie
regulowanej energetyki uwikłanej w trudne procesy politycznej akceptacji dla
niełatwych zmian.

STPST SW tworzy realne szanse na poprawę jakości życia każdego
mieszkańca subregionu, wspiera indywidualną aktywność proekologiczną,
buduje nowe ośrodki życia gospodarczego w lokalnych społecznościach,
umożliwia stworzenie samowystarczalnych kooperatyw energetycznych
opartych na innowacyjnej idei elektroprosumeryzmu. Jest praktyczną
realizacją Europejskiego Planu Zielonego Ładu i idei Europy bliżej ludzi.
Społeczny Plan zawiera propozycje uruchomienia w okresie do 2050 roku 26
kluczowych programów o szacowanym budżecie 37,3 mld. zł, w tym budżet
transformacji środowiska 34,5 mld. zł. Podstawowe wskaźniki służące monitorowaniu
i ocenie rezultatów planu w perspektywie do roku 2050 to:
▪

Całkowita redukcja szacunkowo ustalonego rocznego bilansu łącznej emisji CO2
subregionu o 6,5 mln ton do 2050 r.,

▪

Utworzenie w sektorach zielonych lub neutralnych klimatycznie gospodarki ok. 7000
dodatkowych miejsc pracy do 2030 roku oraz 37 000 miejsc pracy do 2050 roku,

▪

Wykonanie prac o charakterze adaptacji i mitygacji do zmian klimatu
obejmujących m.in 400 ha zdegradowanych terenów hałd po działalności górnictwa
węgla kamiennego.

