
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu został przygotowany w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko - norweska platforma współpracy dla 

poszanowania energii i klimatu", który finansowany jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

  

Polsko - norweska wymiana dobrych praktyk 
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Opis miasta 

Miasto w okolicy Warszawy w województwie mazowieckim, 16 tys. mieszkańców. Charakter 

letniskowy, gęsta i dobrze zachowana zieleń. Wspólnie z dwoma sąsiednimi miastami tworzy 

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Aktywny ośrodek efektywnego współdziałania organizacji 

pozarządowych i obywateli. 

WWW: http://www.milanowek.pl/ 

Opis pomysłu na projekt innowacyjny 

Zidentyfikowany problem: dążenie do zmniejszenia emisyjności gospodarki poprzez stosowanie 

dobrych praktyk oraz zapewnienie społeczności dostępu do wysokiej jakości oferty rekreacyjnej 

oraz edukacji ekologicznej.  Cel projektu innowacyjnego: gmina wybuduje w 2 etapach: całoroczny 

obiekt basenowy ze strefami dla zróżnicowanych wiekowo użytkowników (niecki basenowe 

rekreacyjne z atrakcjami, kąpiele bąbelkowe, brodziki, interaktywne atrakcje wodne, masaże, 

gejzery, przeciwprądy, mini plaże, sauny tematyczne, ogród saunarium wewnętrzny i zewnętrzny 

oraz pasywny budynek zaplecza z pomieszczeniami dla zabiegów terapeutycznych, ćwiczeń 

grupowych oraz salami szkoleniowo/konferencyjnymi). Planuje się także wybudować na zewnątrz 

plac zabaw, mini plaże czy boisko do piłki plażowej. W drugim etapie zbudowany będzie budynek 

pasywny – Centrum edukacji ekologicznej zawierający pomieszczenia przeznaczone dla 

prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej opartej o 4 żywioły. W Centrum zlokalizowany zostanie 

również eko-inkubator skupiający przedstawicieli firm, uczelni oraz podmiotów ściśle związanych 

technologiami poprawiającymi jakość powietrza i wody. Wybudowana infrastruktura będzie 

wykorzystywała rozwiązania typu: wymienniki pozwalające na odzysk ciepła z pobliskiej pompowni 

ścieków, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne, rekuperacja oraz rozwiązania 

konstrukcyjne i architektoniczne wpływające bezpośrednio na efektywność energetyczną. Projekt 

jest wykonalny zarówno pod względem ekonomicznym (Gmina przy pozyskaniu środków 

zewnętrznych zapewni wkład własny na realizację projektu), społecznym (projekt jest 

akceptowalny przez lokalną społeczność miasta ogrodu) oraz politycznym (władze wspierają 

rozwiązania sprzyjające zmniejszeniu emisyjności gospodarki).  

Realizacja projektu jest odpowiedzią na pokazanie efektów innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych, która poskutkuje ich zastosowaniem na prywatnym gruncie obierając kierunek 

Milanówka- miasta zero-emisyjnego.                                                                                                          

Innowacyjność projektu zapewniona jest poprzez zastosowanie wielu skoordynowanych instalacji 

wykorzystujących OZE i dostępne lokalnie zasoby, z jednoczesnym zachowaniem wysokiego 

poziomu replikowalności rozwiązania dla innych polskich JST. 

Opis pomysłu na mikroprojekt 

Mikroprojekt zakłada m.in. trzydniowy pobyt w Norwegii dla dwóch osób ze strony beneficjanta 

oraz trzydniowy pobyt w Gminie Milanówek dla dwóch przedstawicieli partnera norweskiego. 

Wizytacje pozwolą na nawiązanie i utrwalenie kontaktów, a przede wszystkim na wymianę 

doświadczeń i wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych charakteryzującymi 



     
 

się największymi efektami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi możliwymi do 

zastosowania w projekcie pilotażowym. 

Wniesione przez norweskiego partnera know–how pozwoli na wypracowanie koncepcji realizacji 

projektu pilotażowego, która stanie się nie tylko podstawą do wdrożenia projektu pilotażowego,  

ale także bazą dla innych JST planujących realizację podobnych projektów. 

Produkty/rezultaty mikroprojektu 

- Organizacja dwóch bilateralnych wizyt studyjnych, podczas których zostaną także zorganizowane 

spotkania z interesariuszami w celu wskazania dobrych praktyk oraz wypracowania optymalnych 

rozwiązań realizacji projektu pilotażowego, 

- Organizacja wizji lokalnej pozwalającej na zapoznanie się ze specyfiką warunków społecznych, 

ekonomicznych i środowiskowych Milanówka podczas wizyty strony norweskiej w Polsce, 

- Przygotowanie koncepcji realizacji projektu pilotażowego przez wyłonionego wykonawcę, 

- Przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla mieszkańców Milanówka i okolic  

- Zarządzanie projektem pod względem administracyjno – organizacyjnym  

Przeprowadzone działania pozwolą beneficjentowi na właściwie przygotowanie się do projektu 

pilotażowego oraz jego realizacji przy dalszym wsparciu partnera norweskiego. 

Oczekiwana rola partnera norweskiego 

Nawiązanie kontaktów z partnerem norweskim posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie 

przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych zorientowanych na ograniczenie emisji, wzrost 

efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii. W ramach wizyt bilateralnych możliwe będzie przybliżenie stronom specyficznych 

uwarunkowań (prawnych, środowiskowych, społecznych, innych) właściwych dla każdego 

z partnerów. Kontakty dwustronne będą mogły być również okazją do konsultacji rozwiązań 

proponowanych w koncepcjach obiektów planowanych do wykonania w projekcie pilotażowym. 

Nawiązane relacje, zarówno z partnerem norweskim jak i podmiotami krajowymi będą mogły 

stanowić bazę dla platformy dobrych praktyk możliwych do wykorzystania przez innych 

inwestorów planujących realizację działań o podobnym charakterze. 

Osoba kontaktowa 

Katarzyna Fitz, podinspektor 

22 758 30 61 wew. 249, katarzyna.fitz@milanowek.pl 


