
                                                  
 

 

 

Gmina Wilkołaz podpisała porozumienie z Województwem Lubelskim w sprawie udziału 

reprezentanta Interesariusza w spotkaniu partnerów projektu AgroRES – Investing in 

Renewable Energies for Agriculture (Program Interreg Europa 2014-2020). W wyniku 

zawartego porozumienia, przedstawiciel Gminy Wilkołaz wziął udział w spotkaniu, które 

odbyło się w dniach 11 – 12 maja 2022 r. w Exeter (Wielka Brytania).  Organizatorem 

spotkania było Hrabstwo Devon, partner projektu AgroRES.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z 7 państw jak Irlandia Północna, Finlandia, 

Rumunia, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i Polska. Nasze województwo reprezentowali: 

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 

Urząd Marszałkowski w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Urząd Gminy 

Wilkołaz oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

 

 

Pierwszego dnia uczestnicy udali się na seminarium do miejscowości Darnington., gdzie 

w  pięknym obiekcie wybudowanym w 1833 r.  

 

 



                                                  
 

 

ogrzewanym wysuszonymi zrębkami drzewnymi, zostały zaprezentowane dobre praktyki 

z  regionu. Prelegenci omówili następujące projekty: 

1. Projekt REGEN, to niedochodowe centrum wiedzy w zakresie energii i wiedzy 

rynkowej, którego misją jest przekształcenie światowych systemów energetycznych w 

kierunku przyszłości o zerowej emisji dwutlenku węgla. Współpracuje z Radą 

Hrabstwa Devon w celu ustalenia taryfy dla odnawialnej energii elektrycznej w 

Devon, która wspiera wytwarzanie energii na poziomie lokalnym, najlepiej służącym 

społeczności.  

2. TRESOC Towarzystwo Energii Odnawialnej Totnes, rozwijają energię odnawialną 

należącą do społeczności w Devon. Dążą do zmniejszenia lokalnego śladu węglowego 

i zmniejszenia naszej zależności od importowanej energii we współpracy ze szkołami, 

firmami i mieszkańcami. 

3. Projekt Dartmoor Wood Fuel. Firma został założona w 2009 roku przez grupę 

podobnie myślących mieszkańców Dartmoor, z których każdy miał wspólne 

zainteresowanie środowiskiem i zmniejszeniem śladu węglowego ich stylu życia w 

Dartmoor. Początkowo dostarczali sześć kotłów do różnych firm, w tym do hotelu, 

atrakcji turystycznych i lokalnych gospodarstw rolnych. Zapewnia lokalnie 



                                                  
pozyskiwaną, czystą energię i sezonowane zrębki drzewne. Ograniczają transport 

bioenergii, poprawiając bioróżnorodność lokalnych lasów i  zwiększając 

bezpieczeństwo energetyczne w okolicy – minimalizując w ten sposób wpływ na 

środowisko. 

 

4. Projekt FINERPOL dostarcza systemy instrumentów finansowych z udziałem UE są 

tworzone w celu zapewnienia finansowania na zasadzie uzupełniającej z budżetu Unii 

w celu realizacji celów polityki Unii. Cele te są często osiągane dzięki ryzykownym 

inwestycjom, które wymagają udziału społeczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka 

finansowania. 

5. Projekt AgroRES podnosi świadomość korzyści płynących z inwestowania w energię 

odnawialną w rolnictwie oraz promuje dialog społeczny w celu przezwyciężenia 

wcześniej zidentyfikowanych barier i wyzwań. W wyniku realizacji projektu regiony 

partnerskie opracują polityki wspierające wykorzystanie energii odnawialnej na 

obszarach rolniczych i wiejskich.  

Dodatkowo odbyły się warsztaty w ramach AgroRES. Została przeprowadzona 

analiza  SWOT oraz zostały omówione potencjalne problemy z wdrażaniem 

projektów. 

 

Drugiego dnia zwiedzaliśmy innowacyjne gospodarstwo hodowlane, które produkuje 

wysokiej jakości paliwo biometanowe. Gospodarstwo jest dobrym przykładem jak 

wyprodukować, zmagazynować i wykorzystać metan. Dzięki własnej produkcji mają 

darmowe paliwo do ciągnika rolniczego w gospodarstwie. Część oddają do Hrabstwa Devon 

(jest udziałowcem przedsięwzięcia), w którym używany jest w pojazdach służbowych, a 

nadwyżkę sprzedają. Obecnie pracują na mobilną stacją do ładowania samochodów 

elektrycznych, która jest zasilana metanem.  

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 

 

 

 

Następnym przystankiem była Higher Fingle Farm wydzierżawiona przez Hrabstwo Devon. 

Jest to przykład połączeniem pasji do zwierząt, rodzinnej kawiarni, szkoły gotowania od 

podstaw oraz wybiegu dla zwierząt. Farma oferuje lokalne potrawy i wyroby z własnej 

hodowli świń. 

 



                                                  

 

  

 

Spotkanie podniosło świadomość korzyści płynących z inwestowania w energię odnawialną 

w rolnictwie oraz było okazją do nawiązania ciekawych kontaktów  w celu przyszłej współpracy. 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy projektu. Higher Fingle Farm 12.05.2022 r. 
 

 


