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Niniejsza publikacja została przygotowana przy wsparciu Unii Europejskiej. Niniejsza
publikacja wyraża wyłącznie poglądy organizacji społecznej „Agencja Rozwoju Prywatnej
Inicjatywy” i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej
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Kwiecień - listopad 2014

Wynikiem spotkania w "Danoszy" stały się ustne porozumienia o dalszej współpracy, w szczególności
naukowcy Uniwersytetu Przykarpackiego wypowiedzieli ideę założenia laboratorium chemicznego w
Kopankach (nawiasem mówiąc, takie laboratorium dzięki współpracy z Iwano-Frankowskим Narodowym
Uniwersytetem Technicznym Nafty i Gazu już od 2 lat funkcjonuje w jednostce organizacyjnej "Danoszy" we
wsi Mariampol).
Na podstawie materiałów gazety „Wisti Kaluszczyny”
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ul. Okopowa, 11, Lublin, Polska, 20-022
www.lublin.eu
e-mail: wswincicki@lublin.eu
tel. +48814662856
Osoba do kontaktu: Wiktor Świncicki

Tak prosto o skomplikowanym procesie powstawania elektryczności z obornika…
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Wydział Projektów Nieinwestycyjnych
Urzędu Miasta Lublin
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Biuro projektu w Polsce
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ul. Dnistrowska 26, m. Iwano-Frankiwsk, Ukraina, 76018
www.arpi.org.ua
e-mail: office@arpi.org.ua
тел. +380342 504605
Osoba do kontaktu: Lada Malanij

VECTOR

INITIATIVE

ENERGY SAVING

INITIATIVE

SAVING

Organizacja społeczna „Agencja
Rozwoju Prywatnej Inicjatywy”
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Biuro projektu w Ukrainie
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Publikacja stworzona w ramach projektu „Student z inicjatywą: Wektor oszczędzania energii”,
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2007-2013, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Celem głównym Programu jest wsparcie procesów rozwoju
przygranicznego. Centrum Projektów Europejskich jest Wspólnym Sekretariatem Technicznym
programu i mieści się pod adresem ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa,
www.pl-by-ua.eu.
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„Odpady z farmy są mieszane z innymi: słomą, pokrojonymi badylami kukurydzy itp., - ujawniał
„tajemnice” technologiczne Iwan Kalkowec'. – To poddaje się fermentacji. Wskutek czego bakterie
metanotwórcze "jedzą biomasę" i produkują biogaz, który dalej przekształca się na energię
elektryczną i cieplną. Podczas fermentacji niszczą się mikroorganizmy patogenne. Zużyte odpady,
przypominające torf, są wywożone na pola, co zapewnia możliwość użyźnić glebę, potrzebującą
nawozów organicznych”.
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Dociekliwi studenci podczas wycieczki na biogazownię interesowali się jego "kuchnią", fotografowali
urządzenia, próbowali wyjaśnić, jak one działają. Na wszystkie ich pytania odpowiedział kierownik zakładu
Iwan Kalkowec’.

Student z inicjatywą:
Wektor oszczędzania
energii

INITIATIVE

"Obecnie Rosja postawiła Ukrainę w bardzo trudne warunki. Nawet gaz, który powinien być przedmiotem
wyłącznie negocjacji biznesowych, staje się sposobem na szantaż i presję Rosji na nasz kraj. Nie mamy
wyboru: musimy pracować nad zapewnieniem alternatywnych źródeł energii, - powiedział polskim
studentom przewodniczący Rady Rejonowej. - Wyniki działalności biogazowni udowadniają, że w tym
kierunku można zrobić dużo. Zakład rozwiązuje problemy ekologiczne i sprzyja wdrożeniu alternatywnych
źródeł energii. Wśród zalet produkcji biogazu – sprowadzenie do minimum zapachu odpadów od hodowli
zwierząt, optymalizacja ich wykorzystania pod postacią cennego nawozu, zmniejszenie oddziaływania na
środowisko naturalne dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Dzięki biogazowni "Danosza"
zaopatruje swoje pomieszczenia biurowe i produkcyjne w Kopankach w energię elektryczną i ciepło. W
planach firmy założenie jeszcze trzech biogazowni. Jeśli "Danosza" zbuduje jeszcze 3 takie biogazownie, to
one zaopatrzą organizacje budżetowe obwodu w gaz na 40% od zapotrzebowania. Lecz państwo musi
wziąć na siebie budownictwo stacji sprężania gazu, które pozwoliłyby na przesyłanie gazu do sieci”.

Skrócone informacje o postępach
projektu

ENERGY

O historii powstania "Danoszy", jej działalności produkcyjnej, w szczególności o pracy biogazowni, która we
wsi Kopanky rejonu kałuskiego obwodu iwanofrankowskiego działa już od ponad roku, o zaangażowaniu
tej firmy rolniczej w projekty społeczne opowiedział gościom osobiście przewodniczący Kałuskiej Rady
Rejonowej p.Wasyl Dzundza. On zaznaczył, że to przedsiębiorstwo jest największym płatnikiem podatków
do budżetu rejonowego, różnych funduszy, aktywnie pomaga starszym osobom samotnym, pomaga
rozwiązywać aktualne problemy wspólnot wiejskich. "Danosza" również jest donatorem finansowym
organizacji dobroczynnej, zajmującej się problemami rannych uczestników operacji antyterrorystycznej.

www.energyouth.org

Wizyta do firmy "Danosza" była przewidziana w programie wizyty zapoznawczej z praktykami
energooszczędności. Jednak kiedy naukowcy lubelscy i iwanofrankowscy w towarzystwie zespołu
projektu "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii" przyjechali na biogazownię – ich
wrażenia przekroczyły oczekiwania. To było spotkanie z firmą europejską, gotową zapewnić
zarówno świetny klimat do znajomości, jak i hojnie dzielić się własnymi doświadczeniami.

Projekt „Student z inicjatywą: Wektor oszczędzania energii” zaczęto realizować w kwietniu 2014
roku, zaś realizacja będzie trwała do marca 2015 roku. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 i jest realizowany przez organizację pozarządową
„Agencja Rozwoju Prywatnej Inicjatywy” (ARPI) wspólnie z Komitetem Wykonawczym Rady
Miasta Iwano-Frankiwsk (Ukraina) oraz Gminą Lublin (Polska). Działania projektu są
realizowane w obwodzie iwano-frankiwskim (Ukraina) oraz województwie lubelskim (Polska).
Projekt jest skierowany do młodzieży studenckiej, nauczycieli oraz uczniów klas maturalnych
szkół ogólnokształcących, administracji oraz wykładowców uczelni Iwano-Frankiwska i Lublina,
przedsiębiorstw oraz organizacji, prowadzących działalność w branży oszczędzania energii w
wymienionych regionach, samorządów oraz organów władz lokalnych.
Celem projektu jest aktywizacja młodzieży tych regionów do inicjowania i wdrażania innowacji
młodzieżowych oraz nawiązanie współpracy transgranicznej w branży oszczędzania energii. W
celu realizacji powyższego celu w projekcie jest przewidziane co następuje:
1) Utworzenie skutecznej transgranicznej sieci współpracy młodzieży w branży oszczędzania
energii;
2) Przygotowanie proaktywnych liderów wśród młodzieży do dalszej działalność iw kierunku
wdrażania inicjatyw w zakresie oszczędzania energii w docelowych regionach projektu;
3) Zapewnienie mechanizmów promocji inicjatyw młodzieżowych oraz sprzyjanie zatrudnieniu młodzieży w branży oszczędzania energii.
Z uwagi na powyższe, projekt stwarza warunki dla wdrożenia projektów młodzieżowych oraz
innowacji technologicznych, dotyczących działań w zakresie efektywności energetycznej,
oszczędzania zasobów oraz wykorzystania alternatywnych rodzajów energii.
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Biogazownia „Danosza": duńska pedanteria na rzecz rozwoju
wspólnot lokalnych obwodu iwanofrankowskiego

Network of Youth cross-border cooperation

Program finansowany ze środków
Unii Europejskiej

DOBRE PRAKTYKI EFEKTY WNOŚCI ENERGETYCZNEJ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI

Wizyta zapoznawcza przedstawicieli obwodu
iwanofrankowskiego do Lublina

Letnia szkoła RADAR – warsztaty dla nieobojętnych
W dniach 18-28 sierpnia 2014 r. w polskim mieście Lublin, w miejskim Centrum Kultury odbyła się Szkoła
zarządzania, przywództwa i fundraisingu RADAR dla studentów, doktorantów i wykładowców obwodu
iwano-frankiwskiego (Ukraina) oraz województwa lubelskiego (Polska) (ogółem 40 uczestników). Szkoła
została zorganizowana przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin.

W dniach 15 – 20 września 2014 r. w ramach projektu odbyła się unikalna wizyta iwanofrankowskich naukowców,
studentów i doktorantów do wschodnio-polskiego miasta Lublina. Chociaż Lublin jest ośrodkiem
kulturalno-historycznym o światowej sławie, wizyta nie miała na celu pokazać miasto z punktu widzenia atrakcji
turystycznych. Organizator wizyty – Wydział Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin – postawił sobie
jako cel zapoznać ukraińskich specjalistów oraz młodzież z doświadczeniami wdrożenia energooszczędnych i
zasobooszczędnych technologii w sektorze gospodarki, jak również zaprezentować potencjał wyższych uczelni
Lublina w zakresie kształcenia kadr i opracowania nowych badań naukowych w dziedzinie ekologii i
energooszczędności.

Trenerami szkoły byli polscy i ukraińscy eksperci. Głównymi tematami zajęć były zarządzanie projektami
oszczędzania energii, fundraising, umiejętności autoprezentacji, przywództwo, praca w zespole, umiejętność
debatowania, etc.

N OTA H I S TO R YC Z N A P R O J E K T U

Od czego wszystko się zaczęło?
Idea projektu po raz pierwszy została omówiona przez przedstawicieli miast
Iwano-Frnakiwska i Lublina w czasie obchodów dnia miasta Iwano-Frankiwsk (maj 2011 r.). Po nieformalnym uzgodnieniu, w Iwano-Frankiwsku do
prac nad stworzeniem koncepcji projektu została włączona nasza organizacja – Agencja Rozwoju Prywatnej Inicjatywy. Na początku planowano
realizować projekt wyłącznie po to, żeby nauczyć młodzież planować i
skutecznie realizować własny potencjał. Ponieważ wówczas realizowaliśmy
inny projekt transgraniczny „Oszczędzając energię – chronimy przyszłość”,
zaproponowaliśmy rozwinąć idee tej inicjatywy, lecz już we współpracy z
polską młodzieżą.

Do kogo jest skierowany projekt i jego
wyniki? Jakie problemy rozwiązuje?
Najbardziej wdzięcznym i poddającym się rozwojowi audytorium jest,
oczywiście, młodzież. Dlatego, główną grupą docelową są dla nas studenci
oraz uczniowie szkół. Właśnie przed młodym pokoleniem, które wyróżnia się
nowością myśli, kreatywnością i brakiem strachu przed przyszłością, już
jutro zaistnieje potrzeba rozwiązywać problem utraty zasobów naturalnych, związanych z polityką poprzedników. Dlatego warto dać im
instrumenty do tego. Nasz projekt takie instrumenty tworzy i przekazuje
młodym osobom.

Na czym polega unikalność projektu dla
regionu?
Jest to połączenie procesu utworzenia nowej instytucji młodzieżowej –
transgranicznej sieci współpracy młodzieży w branży oszczędzania energii z
działalnością, skierowaną na promowanie innowacji oszczędzania energii
w docelowych regionach.

Jakie cenne doświadczenia dla
społeczności przygranicznych niesie ze
sobą projekt?
Trudni powiedzieć, gdyż dopiero zaczynamy! W ramach poprzedniego
podobnego projektu przekazaliśmy partnerom z Rumunii niezwykle
popularną w świecie, lecz niezbyt znaną w Maramuresz, program debat.
Obecnie w powiecie Maramuresz (Rumunia) są utworzone kluby debat,
studenci z Ukrainy i Rumunii komunikują się między sobą. Bazę dla
intelektualnej i skutecznej komunikacji w celu oszczędzania energii
tworzymy obecnie w dla młodzieży z Iwano-Frankiwska i Lublina. Debaty
natomiast będą narzędziem spójności i wszechstronnego omówienia
problemów kontrawersyjnych, związanych z energią, zasobami, polityką
rządową wobec oszczędzania energii, etc.
Odpowiedzi na pytania udzieliła Dyrektor
NGO „Agencja Rozwoju Prywatnej Inicjatywy”
Lada Malanij, Iwano-Frakiwsk, Ukraina

Uczestnicy szkoły zwiedzili obiekt „Biały Słup”, gdzie im zostały przedstawione cztery technologie opierające
się na odnawialnych źródłach energii; elektrownię wodną w Nieliszu; biogazownię w Piaskach; firmę
prywatną, która częściowi zapewnia potrzebę w prądzie z baterii słonecznych, a także sortownię śmieci.
Wymiana informacją – najkrótsza droga do rozwoju społeczeństwa
Być może, organizatory projektu kierowali się mądrością ludową – lepiej raz zobaczyć, niż dziesięć razy usłyszeć, w
trakcie przygotowań RADARu w Lublinie dla 40 studentów z Ukrainy i Polski. Oprócz zapoznania się z doświadczeniami sąsiedniego państwa w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i
gospodarki odpadami, podstaw regulacji prawnych w tym zakresie w Polsce i Unii Europejskiej, uczyliśmy się
określać problemy i szukać sposobów ich rozwiązania, otrzymywaliśmy wiedzę z zakresu umiejętności przywódcy, pracy w zespole, prowadzenia dyskusji i debatowania, opracowania i prezentacji własnych pomysłów.
Olga Karakula,
studentka wydziału projektowania architektury Narodowego Technicznego Uniwersytetu
Ropy i Gazu w Iwano-Frankiwsku
10 koncepcji transgranicznych projektów
Głównym osiągnięciem szkoły RADAR był jej składnik praktyczny. Uczestnicy przygotowywali własne projekty w
zakresie oszczędzania energii. Koncepcje każdego z projektów dotyczyły utworzenia nowych bądź wdrożenia
istniejących już mechanizmów oszczędzania energii, wykorzystania materiałów ekologicznych w domu i we
własnym biznesie, podniesienie świadomości lokalnych społeczności wobec potrzeby oszczędzania energii i
konkretnych metod jej oszczędzania, utworzenie platformy w celu zmian legislacyjnych w zakresie regulacji.
Krzysztof Łątka,
dyrektor Wydziału Projektów Neinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin
Projekty przygotowane w ramach RADARu – promocja i szansa dla młodych i kreatywnych
Wróciliśmy do Ukrainy z chęcią realizowania projektów utworzenia modelu ekologicznej wioski rekreacyjnej,
wykorzystania alternatywnych źródeł energii w architekturze, etc. Jednak, odnawialne źródła energii nic nie
znaczą, dopóki nie zmienimy nasze przyzwyczajenia w spożywaniu energii. Z punktu widzenia naszej planety nie
możemy wyrzucić śmieci precz, gdyż nie ma „precz”. . .
Tetiana Skrypyn,
wykładowca zakładu projektowania architektury arodowego Technicznego Uniwersytetu
Ropy i Gazu w Iwano-Frankiwsku
Koncepcje tych projektów, łącznie z celem, zadaniami, oczekiwanymi wynikami, terminami realizacji,
szacowanym budżetem oraz wskazaniem autorów zostaną umieszczone na stronie Sieci Współpracy
Młodzieży www.energyouth.org.

Debaty na RADARze
RADAR – to są nie tylko polsko-ukraińskie szkolenia, lecz także debaty o tematyce interesującej w podobnym
stopniu ukraińskich i polskich studentów.
Szkoła wprowadziła mnie w sferę sztuki debatowania, a to – umiejętność być wrażliwym na pozycję oponenta,
umiejętność analizowania i przekonywania.
Andrij Myrowycz,
student 5 roku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Debaty – to zabawa intelektualna, celem której jest przekonanie trzeciej strony. W niniejszym projekcie to
narzędzie pozwoliło ocenić wszystkie „za” i „przeciw” możliwych sposobów rozwiązania problemów
oszczędzania energii.
Każdy z czterech tematów debat dotyczył tematyki ekologicznej oraz podnosiła kwestię technologii
oszczędzania energii. Między innymi, udało się podyskutować na takie tematy: Oszczędzanie energii jest
lepsze od alternatywnych źródeł energii; Potrzeba specjalnych przywilejów dla specjalizacji na studiach,
które studiują technologie oszczędzania energii; Ulgi w opodatkowaniu przedsiębiorstw wykorzystujących technologie oszczędzania energii; Energetyka atomowa – zrezygnować czy zostawić?
Według wyników czterech rund debatowania z liczbą punktów ex aequo zwyciężyły dwa zespoły z Ukrainy:
zespół żeński „Prima” oraz zespół męski „180 i wyżej”. Drugie miejsce zajął zespół z Polski „Obserwatorzy”.
Dwa dni debat 23 i 24 sierpnia minęły w owocnej pracy i dały swoje wyniki. Uczestnicy otrzymali narzędzie do
konstruktywnej analizy kwestii ekologicznych, które będą podstawą do omówienia dalszych dyskusji w
ramach projektu i nie tylko.

HISTORIE SUKCESU

Nowa specjalizacja w
Narodowym Uniwersytecie –
nieoczekiwany wynik projektu
“Student z inicjatywą: Wektor oszczędzania energii” lakonizm i równolegle treściwość, aktualność i ukierunkowanie, skoncentrowane w tytule projektu, są
potwierdzane w pierwszych krokach jego realizacji w
Iwano-Frankiwsku oraz Lublinie.
15 maja 2014 roku odbyła się prezentacja projektu,
podczas której otrzymaliśmy informacje o projekcie oraz
mocną motywację do współpracy z jego zespołem. Jako
wynik, do programu studiów studentów wydziału
architektury kompleksów turystycznych NTURGIF został
wprowadzony kurs „Technologie oszczędzania energii w
architekturze”. Z pewnością, bez zrozumienia aktualności
tematyki oraz wsparcia rektora NTURGIF J. Kryżanowskiego, prorektora ds nauki i kierownika zakładu diagnostyki
technicznej O. Karpasza, dziekana wydziału architektury
kompleksów turystycznych J. Wasyłyszyna, kierownika
zakładu projektowania architektury G. Jurczyszyn, takie
kroki nie byłyby możliwe.

Współpracę nawiązać
nie jest tak trudno, jak to
się wydaje
Zakład wiedzy o materiałach i nowoczesnych
technologii, działająca na Wydziale Fizyki i Chemii
Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. W.
Stefanyka, już o przeszło 10 lat zajmuje się poszukiwaniem i opracowaniem nowych alternatywnych
źródeł energii. Opracowano, między innymi, kilka
ważnych odkryć naukowych, na przykład nowy model
superkondensatorów na bazie materiału o pochodzeniu organicznym (pestki z owoców), która który
według własnych charakterystyk pojemnościowych i
energetycznych mieści się na poziomie światowych
nowoczesnych analogów.

Krótkotrwała wizyta Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod czas trwania
RADARu stała się jeszcze bardziej korzystna, niż
mogliśmy oczekiwać. Udało nam się nawet skorzystać
z potężnych urządzeń technicznych jednego z
laboratoriów uczelni, żeby przygotować materiał dla
już od dawna oczekiwanej publikacji naukowej.
Ponadto, doszliśmy do wstępnego porozumienia w
Tetiana Skrypyn,
wykładowca zakładu projektowania sprawie współpracy w ramach specjalistycznego
punktu kontraktowego unijnego programu naukowearchitektury Narodowego
go „Horizon-2020” w kierunku „Nanotechnologie,
Technicznego Uniwersytetu
współczesne materiały i nowoczesne produkcje
Ropy i Gazu w Iwano-Frankiwsku
przemysłowe”, który działa na Uniwersytecie Przykarpackim. Oczekuje się, że pierwsze praktyczne wyniki
będą otrzymane już pod koniec 2014 roku, kiedy na
bazie naszego Uniwersytetu otwiera się innowacyjna
struktura nowego dla Ukrainy typu – park naukowy
„Uniwersytet Przykarpacki”, działalność którego będzie
ukierunkowana na komercjalizację wspólnych
opracowań naukowych.
Ludmiła Szyjko,
doktorant zakładu wiedzy o
materiałach i nowoczesnych
technologii, Wydział Fizyki i
Chemii Przykarpackiego
Narodowego Uniwersytetu
im. W. Stefanyka

W wizycie uczestniczyli przedstawiciele Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka oraz
Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu, jak również niezależni eksperci ds. rozwoju lokalnego i
regionalnego.
Program przewidywał wizyty do trzech czołowych uczelni miasta Lublina – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – gdzie uczestnikom zostały przedstawione baza
naukowo-techniczną do kształcenia fachowców, kierunki profilowane oraz programy badawcze. Jeden dzień w
ramach wizyty zapoznawczej był poświęcony omawianiu możliwości współpracy i wymiany między uczelniami
Iwano-Frankowska a Lublina. W szczególności przedstawiciele tych uczelni wraz z fachowcami ukraińskimi
zajmowali się opracowaniem wspólnej dla dwóch regionów transgranicznych Ukrainy i Polski koncepcji programów
wymian w zakresie energooszczędności dla studentów i młodych naukowców, która zostanie przedstawiona i
podpisana na ukraińsko-polskim okrągłym stole w końcu listopada tego roku w Iwano-Frankowsku. Również wtedy
pojawiły się nowe porozumienia o współpracy między poszczególnymi wydziałami iwanofrankowskich a lubelskich
uczelni wyższych.
Poza perspektywami współpracy w branży edukacyjnej, dzięki tej wizycie jej uczestnicy zapoznali się z
doświadczeniami Lublina z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i wdrażania
energooszczędnych technologii w sektorze gospodarki i przedsiębiorstw komunalnych.
Jaskrawym przykładem efektywnego wykorzystania wtórnego zasobów jest Lubelska oczyszczalnia ścieków,
która dzięki odprowadzaniu biogazu w trakcie oczyszczania ścieków zaspokaja na 20% zapotrzebowanie
Lublina w energii cieplnej. Wzorcami efektywnego zarządzania energetycznego są zwiedzane podczas wizyty
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (LPEC) oraz Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i
Rehabilitacji, pracująca z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.
Entuzjastyczne odzewy ukraińskich gości otrzymała wizyta do firmy doradczej "Ekokompas", oferującej pełne
spektrum usług dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytucji
naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych.

Wizyta polskiej delegacji. Przegląd praktyk
energooszczędności w obwodzie iwanofrankowskim
W dniach 17-21 listopada 2014 r. odbyła się wizyta przedstawicieli województwa lubelskiego do obwodu
iwanofrankowskiego. Zapoznać się z aktualnymi badaniami naukowymi oraz z dobrymi praktykami w zakresie
efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii wykazali ochotę naukowcy, studenci,
doktoranci, przedstawiciele firm prywatnych Lublina.
Cel wizyty zapoznawczej: zapoznanie się przedstawicieli uczelni wyższych, firm prywatnych województwa
lubelskiego Polski z systemem obiektów z branży energetyki i energooszczędności w obwodzie iwanofrankowskіm
Ukrainy; zawarcie porozumień o dalszej współpracy między uczelniami z zakresu wymian studentów oraz
opracowania wspólnych badań.
Głównymi obiektami do obejrzenia były czołowe uczelnie wyższe Iwano-Frankowska oraz ich dorobek z zakresu
energooszczędności, wykorzystania alternatywnych źródeł energii; firmy, działające w tej branży (producenci
energii lub sprzętu do systemów energooszczędności); inne zespoły, wykorzystujące technologie podniesienia
efektywności energetycznej.
Uczestnicy wizyty zwiedzili laboratoria zarządzania energetycznego i audytu energetycznego IFNUTNG,
laboratorium nanomateriałów i laboratorium Instytutu Fizykochemicznego PNU. Oni również pozyskali informację
o kierunkach na tych uniwersytetach, na których są prowadzone zajęcia z zakresu energooszczędności.
Uczestnicy spotkania byli naprawdę pod wrażeniem od instalacji/elektrowni słonecznej, zbudowanej na terenie
IFNUTNG. Wycieczkę po tym obiekcie przeprowadził autor projektu elektrowni Wołodymyr Iwanow, który dziś jest
kierownikiem działu energooszczędności IFNUTNG. Fotoelektryczna stacja słoneczna oraz największa w Ukrainie
ciepłownia słoneczna, która obecnie jest wykorzystywana do podgrzewania wody w basenie uniwersytetu zostały
uruchomione w 2013 roku przez administrację uniwersytetu na środki sponsorów. Projektantem tego systemu
wystąpił już wspomniany wynalazca Wołodymyr Iwanow.

Ten wynalazek jest ważny ze względu na to, że on wykorzystuje energię słońca wraz z tanią energią elektryczną
w porze nocnej, kiedy taryfa jest niższa w 2,5 razy, a potem w ciągu dnia wykorzystuje nagromadzoną energię
cieplną. Analogiczne do tego systemy mogą być stosowane zarówno do scentralizowanego instalowania. Tak
można oszczędnie ogrzewać całe miasta, stopniowo wypierając się gazu. Na dodatek wynalazek Wołodymyra
Iwanowa nie potrzebuje części importowanych – jego produkcję w całości można zapewnić na terenie Ukrainy.
Poza tym delegacja z Polski gościła w Publicznej Spółce Akcyjnej "Prykarpattiaobłenergo", zwiedziła muzeum
elektryfikacji Przykarpacia, obiekty infrastruktury turystycznej obwodu iwanofrankowskiego oraz
biogazownię firmy "Danosza".
Uczestnicy wizyty wskazali na jej wysoki poziom organizacyjny. Poza tym dzięki osobistemu zapoznaniu się z
innowacjami technicznymi, metodykami, czynnymi technologiami efektywności energetycznej oraz
wykorzystaniem OZE na Przykarpaciu, większość z nich stwierdzili, że uzyskali kompleksowe wyobrażenie o
tym, jakie mogą być kierunki i tematy dalszej współpracy oraz które obiekty mogłyby ich zainteresować pod
względem głębszego zbadania.

