
Plan działań Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią na 2012 rok 

Styczeń 2012 

- Materiały i dokumenty przygotowane do działań uświadamiających (Prezentacja, dokumenty prasowe (artykuły, raporty, notki prasowe, 

wywiady), multimedia (audycje radiowe lub telewizyjne, wywiady, ogłoszenia, relacje), foldery, ulotki, plakaty) 

Luty 2012 

- Baza danych zawierająca informacje dotyczące poszanowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Dokumenty oficjalne i 

robocze, prezentacje, artykuły prasowe, broszury informacyjne, CD-ROMy, odczyty) 

- Dokumenty sporządzone dla celów informacyjnych i upowszechniających (Ulotki, broszury, dokumenty robocze, plakaty) 

- Baza danych z informacjami o budownictwie pasywnym i wykorzystaniu najbardziej dostępnych źródeł energii odnawialnej (Dokumenty 

oficjalne i robocze, prezentacje, artykuły prasowe i broszury informacyjne, CD-ROMy, wykłady) 

- Nagrania telewizyjne i radiowe (Programy radiowe i telewizyjne) 

- Artykuły prasowe traktujące o poszanowaniu energii, zagadnieniach budownictwa pasywnego i możliwościach wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii przez obywateli, nagrania wywiadów i programów radiowych (telewizyjnych) dotyczących działań tego pakietu prac (Artykuły i 

informacje prasowe) 

 

Marzec 2012 

- Kwalifikacja dokumentów przygotowanych do zadań kontrolnych i raportowych (Dokument oficjalne, robocze, CD-ROM) 

- Materiały seminaryjne i szkoleniowe (wykłady i prezentacje) dotyczące poszanowania energii i zastosowania odnawialnych źródeł energii 

(Wykłady i prezentacje, CD-ROMy) 



- Materiały informacyjne i promocyjne (Dokumenty, prezentacje i multimedia) 

- Raporty z działań promocyjnych i informacyjnych (Dokumenty oficjalne i robocze, CD-ROMy) 

- Kwestionariusze badające stopień świadomości obywateli  

Kwiecień 2012 

- Przyjęty roczny plan działania (Dokumenty oficjalne) 

- Artykuły prasowe traktujące o poszanowaniu energii, zagadnieniach budownictwa pasywnego i możliwościach wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii przez obywateli, nagrania wywiadów i programów radiowych (telewizyjnych) dotyczących działań tego pakietu prac  

- Materiały i dokumenty opracowane podczas współpracy na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (Dokumenty oficjalne i 

robocze, porozumienia, wykłady, prezentacje, CD-ROMy, broszury, ulotki) 

- Raporty z działań promocyjno-informacyjnych (Dokumenty oficjalne i robocze, CD-ROMy) 

Maj 2012 

- Artykuły prasowe dotyczące poszanowania energii i zastosowania odnawialnych źródeł ukazujące się w prasie lokalnej poszczególnych 

powiatów. Nieplanowane artykuły prasowe o szkoleniach, konferencjach lub ukończonych instalacjach, nagrania wywiadów, programów TV i 

radiowych dotyczących tego pakietu prac 

- Dokumenty sporządzone dla działań informacyjnych i uświadamiających (Ulotki, broszury, dokumenty robocze, plakaty) 

- Materiały i dokumenty przygotowane do działań uświadamiających (Prezentacja, dokumenty prasowe (artykuły, raporty, notki prasowe, 

wywiady), multimedia (audycje radiowe lub telewizyjne, wywiady, ogłoszenia, relacje), foldery, ulotki, plakaty) 

- Wkład w dodatkowe wspólne materiały informacyjne związane z działaniami IEE, taki jak artykuły, plakaty, wywiady, wizualizacje 

(Informacje i artykuły prasowe, dokumenty oficjalne, prezentacje, multimedia) 



Czerwiec 2012 

- Materiały informacyjne i promocyjne (Dokumenty, prezentacje i multimedia) 

- Nagrania telewizyjne i radiowe (Programy radiowe i telewizyjne) 

- Wytworzenie i aktualizacja informacji projektu (Dokumenty oficjalne i robocze, CD-ROMy) 

Lipiec 2012  

- Raporty z warsztatów, seminariów i akcji informacyjno-uświadamiających (Dokumenty oficjalne i robocze) 

- Materiały i dokumenty przygotowane do działań uświadamiających (Prezentacja, dokumenty prasowe (artykuły, raporty, notki prasowe, 

wywiady), multimedia (audycje radiowe lub telewizyjne, wywiady, ogłoszenia, relacje), foldery, ulotki, plakaty) 

- Prezentacje projektu i materiałów podczas akcji informacyjnych i popularyzacyjnych wraz z analizą tychże (Dokumenty oficjalne i robocze, 

prezentacje, CD-ROMy) 

Sierpień 2012 

- Organizacja seminarium, szkolenia i spotkania z ekspertami w powiatach w sprawie poszanowania energii i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii (Wykłady, szkolenia, prezentacje i dyskusja) 

- Materiały seminaryjne i szkoleniowe (wykłady i prezentacje) dotyczące poszanowania energii i zastosowania odnawialnych źródeł energii 

(Wykłady i prezentacje, CD-ROMy) 

- artykuły prasowe dotyczące poszanowania energii i zastosowania odnawialnych źródeł ukazujące się w prasie lokalnej poszczególnych 

powiatów. Nieplanowane artykuły prasowe o szkoleniach, konferencjach lub ukończonych instalacjach, nagrania wywiadów, programów TV i 

radiowych dotyczących tego pakietu prac 

- Artykuły prasowe traktujące o poszanowaniu energii, zagadnieniach budownictwa pasywnego i możliwościach wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii przez obywateli, nagrania wywiadów i programów radiowych (telewizyjnych) dotyczących działań tego pakietu prac 



- Materiały i dokumenty opracowane podczas współpracy na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (Dokumenty oficjalne i 

robocze, porozumienia, wykłady, prezentacje, CD-ROMy, broszury, ulotki) 

- Wytworzenie i aktualizacja informacji projektu (Dokumenty oficjalne i robocze, CD-ROMy) 

Wrzesień 2012 

- Kwalifikacja dokumentów przygotowanych do zadań kontrolnych i raportowych (Dokument oficjalne, robocze, CD-ROM) 

- Dokumenty dotyczące poszanowania energii w budynkach, wykorzystaniu mediów, przygotowywaniu inwestycji (Dokumenty oficjalne) 

- Zorganizowanie seminarium z zakresu budownictwa pasywnego i odnawialnych o źródłach energii odnawialnej (Wykłady, prezentacje i 

dyskusja) 

- Raporty z działań promocyjnych i informacyjnych (Dokumenty oficjalne i robocze, CD-ROMy) 

Październik 2012 

- Dokumenty sporządzone dla celów informacyjnych i upowszechniających (Ulotki, broszury, dokumenty robocze, plakaty) 

- Raporty ze szkoleń i seminariów (Dokumenty oficjalne i robocze) 

- Materiały informacyjne i promocyjne (Dokumenty, prezentacje i multimedia) 

Listopad 2012 

- Baza danych zawierająca informacje dotyczące poszanowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Dokumenty oficjalne i 

robocze, prezentacje, artykuły prasowe, broszury informacyjne, CD-ROMy, odczyty) 

- Organizacja seminarium, szkolenia i spotkań spotkań z ekspertami w powiatach w sprawie poszanowania energii i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii (Wykłady, szkolenia, prezentacje i dyskusja) 



- Przygotowanie dwóch etykiet energetycznych dla budynków (Dokumenty oficjalne, CD-ROM) 

- Sporządzone dokumenty dotyczące działań i eksploatacji instalacji pokazowych dostarczonych przez Instytut Maszyn Przepływowych 

(Dokumenty oficjalne, CD-ROMy) 

- Raporty z działań promocyjno-informacyjnych (Dokumenty oficjalne i robocze, CD-ROMy) 

- Kwestionariusze badające stopień świadomości obywateli  

Grudzień 2012 

- Dokumenty dotyczące funkcjonowania i eksploatacji pokazowych instalacji (Oficjalne dokumenty, CD-ROMy) 

- Materiały i dokumenty opracowane podczas współpracy na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (Dokumenty oficjalne i 

robocze, porozumienia, wykłady, prezentacje, CD-ROMy, broszury, ulotki) 

- Nagrania telewizyjne i radiowe (Programy radiowe i telewizyjne) 

- Materiały i dokumenty przygotowane do działań uświadamiających (Prezentacja, dokumenty prasowe (artykuły, raporty, notki prasowe, 

wywiady), multimedia (audycje radiowe lub telewizyjne, wywiady, ogłoszenia, relacje), foldery, ulotki, plakaty) 

- Wkład w dodatkowe wspólne materiały informacyjne związane z działaniami IEE, taki jak artykuły, plakaty, wywiady, wizualizacje 

(Informacje i artykuły prasowe, dokumenty oficjalne, prezentacje, multimedia) 

- Prezentacje projektu i materiałów podczas akcji informacyjnych i popularyzacyjnych wraz z analizą tychże (Dokumenty oficjalne i robocze, 

prezentacje, CD-ROMy) 

 

 

 



 

 

 

- Projekt IEE (8 szkoleń, 2 świadectwa energetyczne, materiały informacyjne, edukacja w szkołach)  

- 2 projekty z WFOŚiGW (30 tyś)  

- Projekt z Miasta Kwidzyn (20 tyś)  

- Projekt z Gminy Kwidzyn (17 tyś)  

- Plany Zaopatrzenia w Energię dla Gmin (5 na etapie ustalania)  

- Audyty energetyczne (nabór wniosków do NFOŚiGW)  

- Pomorskie Dni Energii, Europejskie Dni Energii Słonecznej  

- Aplikacje o środki zewnętrzne (Fundusze Norweskie, Szwajcarskie) 

 

 


