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1. Cele Statutowe
a) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki zgodnie z zasadami
trwałego i zrównoważonego rozwoju.
b) Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności
technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.
c) Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez
efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich krajowych źródeł energii.
d) Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki
zrównoważonej.
e) Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.
f)

Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska przed oddziaływaniem ze strony sektora
energetycznego.

g) Działanie na rzecz tworzenia generacji rozproszonej źródeł energii.
h) Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.
i)

Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności
inwestycyjnej w energetyce.

j)

Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką zrównoważoną.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem
realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania idei
zrównoważonej energetyki.
b) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
c) Prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych
mogących mieć wpływ na realizację celów fundacji.
d) Tworzenie banków wiedzy o wdrażaniu zasad zrównoważonej energetyki na świecie.
e) Promowanie osób szczególnie zasłużonych dla wdrażania idei zrównoważonej energetyki w Polsce.
f)

Wspieranie procesów kształcenia kadr dla energetyki.

g) Działalność edukacyjną, rozumianą jako, prowadzenie kursów, przygotowanie i rozpowszechnianie
publikacji edukacyjnych, organizacja konkursów wiedzy o zrównoważonej energetyce.
h) Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.
i)

Współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii
energetycznych.
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j)

Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych.

k) Przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie
działań mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego
rynku energetycznego.
l)

Wykonywanie i rozpowszechnianie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz dotyczących
funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów
statutowych fundacji.

m) Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami
statutowymi fundacji.
n) Branie udziału w procedurach konsultacji społecznych prowadzonych dla inwestycji w energetyce.

3. Działania podjęte i zrealizowane w roku 2016
Na początku roku 2016 Zarząd Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) podjął uchwałę nr
3/2016, zgodnie z którą w okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 r. działania FNEZ miały być kontynuowane
w ramach następujących programów:
1. Baltic InteGrid,
2. Program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na Pomorzu („Pomerania LEEP”)
3. Komunikacja społeczna w energetyce
Tym samym Zarząd Fundacji podiął decyzję o zamknięciu projektów realizowanych w roku 2015:
1. „Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich”,
zwanym również „Programem Offshore”,
2. „Standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko w energetyce”.
Działania Fundacji w zakresie promowania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach
morskich były prowadzone w ramach projektu „Program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na Pomorzu”.
Działania związane z promocją dobrych praktyk w zakresie prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko
inwestycji energetycznych były prowadzone w ramach projektu „Komunikacja społeczna w energetyce”.
Ponadto, w czwartm kwartale 2016 Zarząd Fundacji podjał decyzję:
•
•

podjęciu działań mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków UE dla projektu
Co2mmunity,
organizacji 3. edycji międzynarodowej konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem
zamachowym polskiej gospodarki”, ramach programu Pomerania LEEP, w pierwszym kwartale
2017 roku.

Poniżej przedstawiono działania Fundacji uwzględniające zmiany wynikające z podjętych uchwał:
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BALTIC INTEGRID
Cel projektu:
opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm
wiatrowych w oparciu szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.
Wykonane działania:
W 2016 r. rozpoczęły się prace merytoryczne nad projektem. Projekt Baltic InteGrid „Integrated Baltic
offshore wind electricity grid development” jest współfinansowany z programu INTERREG Regionu Morza
Bałtyckiego. Założenia i obszar działań projektu obejmują zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej
na poziomie krajowym, dalszą integrację rynków oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej,
wpływającej na optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej. Decyzją
Ministerstwa Gospodarki Łotwy, będącego koordynatorem działań w obszarze polityki energetycznej
w ramach Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego (EUSBSR), projekt Baltic InteGrid został
zakwalifikowany jako projekt flagowy w ramach Europejskiej Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego.
Jest on realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 14 organizacji z 8 państw regionu Morza
Bałtyckiego. Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: www.fnez.pl.
W ramach prac nad programem wykonano nastepujace działania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpisanie umowy partnerskiej,
opracowanie harmonogramu dla projektu Baltic InteGrid,
opracowanie szczegółowego budżetu partnera projektu,
identyfikacja interesariuszy projektu,
stała współpraca z partnerami konsorcjum projektu w zakresie wspólnego gromadzenia
metariałów, wymiany informacji i konsultacji dokumentów merytorycznych projektu,
analiza i identyfikacja materiałów na potrzeby opracowania dokumentu „Impact mitigation
Strategy of the Baltic Offshore Grid” oraz „Polish-Swedish case study”,
opracowanie i konsultacje z partnerami konspektów „Impact mitigation Strategy of the Baltic
Offshore Grid” oraz „Polish-Swedish case study”,
promocja projektu w prasie i internecie,
opracowanie sprawozdania merytoryczno-finansowego zgodnie z harmonogramem programu
INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego,

Spotkania informujące i promujące projekt Baltic InteGrid:
W ramach projektu FNEZ przeprowadziła szereg spotkań informacyjnych mających na celu przybliżenie
interesariuszom założeń projektu oraz włączenie ich w działania. Wród kluczowych instytucji, z którymi
odbyły się spotkania należy wymienić:
•
•
•
•

23.08.2016 r. – Ministerstwo Energii,
05.09.2016 r. – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugii Śródlądowej
19.09.2016 r. – Operatora Systemu Przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetycznej S.A. (PSE
S.A.),
29.09.2016 r. – Pełnomocnikia Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
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Udział w wydarzeniach związanych z projektem:
•
•
•
•
•
•
•

12.02.2016 r. – Szkolenie polskich partnerów realizujących projekty w ramach Programu Interreg
Baltic Sea Region, Centrum Projektów Europejskich, Warszawa, Polska,
23.02.2016 r. – Seminarium Interreg Baltic Sea, Katowice, Polska,
21-22.03.2016 r. – Konferencja Kick-off “Integrated Baltic offshore wind electricity grid
development”, Berlin, Niemcy
22.03.2016 r. – pierwsze spotkanie partnerów projektu Baltic InteGrid, Berlin
20-21.06.2016 – drugie spotkanie partnerów projektu Baltic InteGrid, Roskilde, Dania
04-05.10.2016 – trzecie spotkanie partnerów projektu Baltic InteGrid, Gdańsk, Polska
04.10.2016 - grupa robocza planowanie przestrzenne w projekcie Baltic InteGrid, Gdańsk Polska

Kluczowe rezutaty działań:
•

opracowanie materiałów merytorycznych zgodnie z harmonogramem projektu,

•

uzyskanie certyfikatu First Level Control (FLC) dla wydatków poniesionych w ramach pierwszego
okresu raportowego, po weryfikacji administracyjnej wykonanej przez Centrum Projektów
Europejskich (CPE),

•

pozyskanie poparcia dla realizacji projektu przez kluczowych interesariuszy związanych
z planowaniem i rozwojem infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej na polskich obszarach
morskich.

PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA POMORZU
(„POMERANIA LEEP” – POMERANIA LOW EMISSON ECONOMY PROGRAM)
Cel programu:
opracowanie i promocja programu rozwoju energetyki niskoemisyjnej w województwie pomorskim, jako
koła zamachowego rozwoju regionalnego.
Wykonane działania:
1. Udział FNEZ w pracach nad kluczowymi dokumentami strateficznymi
W 2016 roku FNEZ opracowała 7 stanowisk do kluczowych dokumentów strategicznych. W tabeli 1 poniżej
przedstawiono spis stanowisk.
Tabela 1. Uwagi i stanowiska FNEZ opracowane w ramach realizacji Programu:
Lp.

Tytuł Stanowiska

1.

Stanowisko FNEZ do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z dnia 21.09.2016 r.

2.

Stanowisko FNEZ do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
2030 oraz stanowiący jego część projekt Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

3.

Stanowisko FNEZ do projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko z dnia 29.03.2016 r.

4.

Stanowisko FNEZ do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiarowych
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5.

Uwagi FNEZ do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej

6.

Uwagi FNEZ w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących m.in, obszarów
i szczegółowego ujęcia celów nowej dyrektywy dotyczacej rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na lata 2020 - 2030 (RED II) z dnia 21.01.2016 r.

7.

Uwagi FNEZ do projektu rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej z
dnia 03.12.2015 r.

2. Udział FNEZ w wydarzeniach istotnych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej
W 2016 r. przedstawiciele FNEZ wzięli udział w 12 wydarzeniach, gdzie poruszany był temat morskiej
energetyki wiatrowej. W tabeli 3 poniżej przedstawiono zestawienie wydarzeń.
Dzięki tym staraniom temat morskiej energetyki wiatrowej był poruszany i dyskutowany na ważnych
wydarzeniach dotyczących energetyki, upowszechniając tym samym informacje na temat korzyści
i warunków rozwoju tej branży.
Tabela 2. Udział FNEZ w wydarzeniach sektora offshore
Lp.

Wydarzenie

Charakter udziału FNEZ

1.

Publiczna prezentacja projektu „Budowa infrastruktury
informacji przestrzennej w administracji morskiej”,
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
18.03.2016

Uczestnik spotkania

2.

Otwarte konsultacje społeczne pt.„Czy energetyka wiatrowa
przestanie się rozwijać? – zagrożenia związane z poselskim
projektem ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe”,
zaproszenie w imieniu posła Michała Stasińskiego oraz Klubu
Poselskiego Nowoczesna Ryszarda Petru, Sejm RP, 29.03.2016

Uczestnik konsultacji

3.

XXIII edycja Konferencji Energetycznej EuroPower,
Warszawa,13-14.04.2016

Panalista panelu „Innowacje i nowe
technologie w sektorze energii”
Moderator panelu i dyskusji „Polska
energia tu i teraz“, udział w roli

4.

IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu EnergetycznoGospodarczego OSE GDAŃSK 2016, 20-21.04.2016

Prtelegent „Polityka klimatyczna UE
2030 - wpływ na polską gospodarkę“

5.

Konferencja uzgodnieniowa dla projektu rozporządzenia w
sprawie zakresu morskich planów zagospodarowania
przestrzennego, MGMiŻŚ,23.05.2016

Uczestnik konferecnji

6.

Konsultacje eksperckie „Sytuacja Energetyki Obywatelskiej w
świetle nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii",
Klub Nowoczesnej, poseł Zbigniew Gryglas, Sejm RP,
06.06.2016

uczestnik konsultacji

7.

Efektywność Energetyczna, (Polska Izba Ekologii, FNEZ współorganizator) Katowice,21.06.2016

Prelegent „Prawne aspekty
efektywności energetycznej”
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Lp.

Wydarzenie

Charakter udziału FNEZ

8.

XXVI Forum Ekonomiczne ,,Europa w obliczu wyzwań –
zjednoczeni czy podzieleni?”, Krynica Zdrój, 6-8.09.2016

Panelista panelu „Przyszłość farm
wiatrowych“

9.

Offshore Wind - Logistics & Supplies 2016, Gdańsk PTMEW,
14.09.2016

Uczestnik konferencji

10.

Kongres Nowego Przemysłu 2016, Warszawa, 19-20.10.2016

Uczestnika kongresu

11.

XXIV edycja Konferencji Energetycznej EuroPower,
Warszawa,9-10.11.2016

Uczestnik panelu „Struktura
wytwarzania energii elektrycznej – jaki
miks energetyczny zdeterminuje
polityka energetyczna?“

12.

Forum Przemysłowe, Karpacz, 08-10.12.2016

Uczestnik panelu „Energia wiatrowa
kluczem do niezależności energetycznej
Polski“ w ramach bloku tematycznego
„Zielona rewolucja w Polsce?“

Kluczowe rezultaty działań:
•

aktywizowanie przedstawicieli przemysłu morskiego do uczestnictwa w procesie tworzenia
systemu wsparcia dla morksiej energetyki wiatrowej,

•

promowanie tematu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i sieci morskich wśród lokalnych
polityków z regionów nadmorskich,

•

zaznaczenie istotności roli morskiej energetyki wiatrowej w kluczowych gospodarczych
dokumentach strategicznych,

•

promowanie tematu morskich krajowych i transgranicznych połączeń elektroenergetycznych
wśród kluczowych decydentów i interesariuszy,

•

obecność tematyki morskiej energetyki wiatrowej i sieci morskich w mediach – oswajanie opinii
publicznej oraz ekspertów z tą tematyką.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W ENERGETYCE
Cel Programu:
podniesienie poziomu dialogu społecznego i zwiększenie udziału społeczności zainteresowanych
w decyzjach dotyczących energetyki.
Wykonane działania:
•

stworzenie bazy danych dotyczących oddziaływań społecznych inwestycji energetycznych
w Europie, jako podstawy do stworzenia założeń do dobrych praktyk w zakresie analiz
potencjalnych konfliktów społecznych oraz komunikacji społecznej przy przygotowaniu i realizacji
inwestycji energetycznych. Baza zawiera dokumentację fotograficzną i faktograficzną wybranych
inwestycji w energetyce jądrowej, farmach wiatrowych, farmach fotowoltaicznych, morskich
farmach wiatrowych w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii.
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•

Przeprowadzenie kolejnej kampanii społecznej na temat morskiej energetyki wiatrowej oraz
kampanii dialogu społecznego w ramach procedury inwestycyjnej drugiej w Polsce morskiej farmy
wiatrowej.

Kluczowe rezultaty działań:
•

opracowanie przewodnika metodycznego i oferty na usługi w obszarze prowadzenia dialogu
społecznego w ramach prowadzenia inwestycji energetycznych i pzygotowanie do kampanii
promocyjnej marki „Agencja Dialogu Społecznego” pod którą FNEZ planuje prowadzić działalność
statutową w obszarze komunikacji społecznej,

•

podniesienie wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej i infrastrukturze towarzyszącej, wśród
kluczowych interesariuszy.

•

ograniczenie ryzyka konfliktów społecznych i protestów podczas procesu inwestycyjnego dla
morskiej farmy wiatrowej.

CO2MMUNITY
Cel projektu:
zwiększenie znaczenia spółdzielni energetycznych (z ang. CE – energy community) w planach i gospodarkach
energetycznych państw regionu Morza Bałtyckiego. Projekt będzie dążył do umocnienia roli inicjatyw
energetyki obywatelskiej w lokalnych społecznościach oraz włączenia ich do krajowych i regionalnych
strategii energetycznych.
Wykonane działania:
W 2016 r. FNEZ rozpoczęła współpracę z partnerami z państw regionu Morza Bałtyckiego w celu
opracowania założeń dla projektu Co2mmunity "Co-producing and co-financing renewable community
energy projects". W ramach prac nad projketem wykonano następujące działania:
•

•
•
•
•

opracowanie zakresu zaangażowania FNEZ w działania projektu – obejmujące m.in. opracowanie
podręczników dla potencjalnych interesariuszy i inwestorów, zawierających analizy krajowych
i lokalnych uwarunkowań, opis dobrych praktyk i doświadczeń, ale także wskazówki wdrażania
narzędzi do zainicjowania i efektywnego prowadzenia spółdzielni energetycznych
przygotowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji projektu i wniosku aplikacyjnego,
opracowanie budżetu partnera w projekcie,
konsultacje z partnerami projektu oraz prowadzenie stałej komunikacji,
pozyskanie poparcia dla założeń projektu od: Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Klucowe rezultay działań:
•
•

•

zawiązanie konsorcjum projektu składającego się z 16 organizacji z 8 państw regionu Morza
Bałtyckiego,
uzyskanie listów intencyjnych od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego oraz włączenie powyższych jednostek do projektu w charakterze
organizacji stowarzyszonych,
opracowanie wniosku aplikacyjnego.
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DZIAŁANIA INFORMACYJNE PROWADZONE PRZEZ FNEZ ORAZ
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
Działania informacyjne podejmowane przez FNEZ były realizowane poprzez szeroką współpracę z mediami
oraz prowadzenie serwisów tematycznych:
•

www.oddzialywaniawiatrakow.pl

•

www.morskiefarmywiatrowe.pl

•

www.oddzialywaniagazulupkowego.pl

Ponadto FNEZ prowadzi swój profil na serwisie Facebook.
1. Serwisy prowadzone przez FNEZ

fnez.pl
Serwis zawiera podstawowe informacje o FNEZ oraz prowadzonych przez nią działaniach, jak również
publikowane są opracowania tworzone przez ekspertów Fundacji. W ramach serwisu publikowane są
również aktualne informacje branżowe związane z przedmiotem działalności FNEZ. W 2016 r.
opublikowano: 7 stanowisk fundacji, 19 aktualności z działań fundacji oraz 34 aktualności rynkowych.
Wykaz stanowisk opublikowanych na stronie internetowej znajduje się w tabeli 1 powyżej.
Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest około 6 359 wejść na stronę.

oddzialywaniawiatrakow.pl
Serwis prowadzony jest w celu promowania morskiej i lądowej energetyki wiatrowej oraz pełni rolę źródła
informacji o oddziaływaniach morskich i lądowych elektrowni wiatrowych na środowisko naturalne
i społeczeństwo.
Poza rozbudowywaniem bazy danych publikacji FNEZ publikowała również aktualności branżowe związane
tematycznie z portalem. W 2016 r. opublikowano 1 publikację i 5 aktualności branżowych.
Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest około 5 190 wejść na stronę.

oddzialywaniagazulupkowego.pl
Celem serwisu jest przekazywanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat oddziaływań środowiskowych
i społecznych związanych z wydobyciem gazu łupkowego.
W związku ze znacznym spadkiem aktywności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu
niekonwencjonalnego w Polsce działania związane z aktualizacją serwisu były ograniczone do minimum.
Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest około 1 396 wejść na stronę.

morskiefarmywiatrowe.pl
Celem serwisu jest dostarczanie profesjonalnej i rzetelnej wiedzy na temat morskiej energetyki wiatrowej
opierającej się na raportach i analizach eksperckich.
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Strona jest na bieżąco aktualizowana i rozszerzana o najnowsze informacje z zagranicznych mediów
branżowych, a także informacje dotyczące rynku w Polsce (np. aktualizacja mapy wydanych pozwoleń
lokalizacyjnych dla MFW). W 2016 r. opublikowano 33 aktualności branżowych.
W ciągu miesiąca odnotowywanych jest około 4 171 wejść na stronę.
Serwis społecznościowy - Facebook
Celem aktywności na portalu jest promowanie bieżących i planowanych działań FNEZ. Wykorzystanie
poratlu facebook umożliwa szybkie dotarcie publikacji i stanowisk oraz newsów branżowowych do
szerokiego grona odbiorców umożliwając tym samym łatwy dostęp do informacji. W 2016 r. opublikowano
25 postów, które łącznie zostały wyświetlone 4 223 razy.
2. Współpraca z mediami
FNEZ w ramach działań prowadzonych w 2016 r. aktywnie współpracowała z mediami. Wynikiem
współpracy było 15 publikacji, zainicjowanych przez FNEZ, które znalazły się w mediach ogólnopolskich.
Wykaz tych publikacji znajduje się w tabeli 3.
Tabela 3. Wykaz publikacji zainicjowanych przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w ramach
prowadzonych działań
Lp.
1.

Tytuł publikacji
FNEZ: Rozporządzenie dot. morskich wód powinno
uwzględniać energetykę offshore

Data publikacji

Media

13.01.2016

www.reo.pl

2.

Uwagi FNEZ do projektu rozporządzenia ważnego dla
offshore

13.01.2016

www.gramwzielone.pl

3.

Morskie farmy wiatrowe w gospodarce
niskoemisyjnej

09.03.2016

www.kierunekenergia.pl

4.

Miejsce energetyki w planowaniu zagospodarowania
przestrzennego polskiego morza

1/2016

Nowa Energia

5.

Posłowie zajmą się projektem ustawy o inwestycjach
w wiatraki

15.03.2016

www.wnp.pl

6.

FNEZ: sztywna odległość farm wiatrowych to złe
rozwiązanie

16.03.2016

www.gramwzielone.pl

7.

FNEZ o procedurach środowiskowych dla offshore na
Bałtyku

11.04.2016

www.gramwzielone.pl

8.

Baltic InteGrid projektem flagowym w ramach
Europejskiej Strategii na rzecz obszaru Morza
Bałtyckiego

11.07.2016

www.cire.pl

9.

Projekt Baltic InteGrid w Europejskiej Strategii na
rzecz obszaru M. Bałtyckiego

12.07.2016

www.reo.pl

10.

Jak zintegrować morskie farmy wiatrowe z
systemami państw bałtyckich

12.07.2016

www.wnp.pl

11.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju –
stanowisko FNEZ

23.09.2016

www.nowa-energia.com.pl

12.

Morska energetyka wiatrowa trafi do Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju?

26.09.2016

www.wnp.pl

13.

Energetyka chce przekonać Morawieckiego do
morskiej energetyki wiatrowej

07.11.2016

www.cire.pl

14.

Przemysł łączy siły ws. morskiej energetyki wiatrowej

18.11.2016

www.wnp.pl
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Lp.
15.

Tytuł publikacji
Morska energetyka wiatrowa wzorcowym
przykładem odpowiedzialnego rozwoju

Data publikacji

Media

18.11.2016

www.wnp.pl

Efekty działań FNEZ w ramach działań informacyjnych i współpracy z mediami:
•

Dzięki współpracy z mediami tematyka morskich farm wiatrowych oraz działalność FNEZ była
systematycznie opisywana na łamach prasy.
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