
Mapa RESTOR Hydro
Mapa RESTOR Hydro jest narzędziem dostarczającym wiarygodnych 
informacji na temat potencjału hydroenergetycznego historycznych 
obiektów zlokalizowanych na terenie krajów EU-27.
Mapa RESTOR Hydro pozwoli pozyskać informacje na temat 50 000 
lokalizacji obiektów piętrzących i wykorzystujących w przeszłości 
energię wody wraz z ich ogólną charakterystyką. Ma to stanowić 
zachętę do tworzenia spółdzielni energetycznych oraz ułatwić rozwój 
przedsięwzięć związanych z odbudową obiektów.

UDZIAŁY WSPÓLNOTOWE I LOKALNE SPÓŁDZIELNIE

W ramach projektu RESTOR Hydro wydane będą poradniki na temat 
zakładania spółdzielni, zrzeszających udziałowców spośród lokalnej 
społeczności i realizujących przedsięwzięcia z zakresu małych i mikro 
elektrowni wodnych.

Odbudowa obiektów hydroenergetycznych przez podmioty 
gospodarcze mające formę spółdzielni zwiększa szansę projektów
na zapewnienie im �nansowania bankowego. Kilka obiektów 
przewidzianych do odbudowy w regionie może podlegać jednej 
organizacji patronackiej, odpowiadającej za ocenę potencjału 
lokalizacji i przygotowanie planu �nansowego, który zapewni 
rentowność inwestycji. 

Spółdzielnie realizujące projekty z zakresu małych i mikro elektrowni 
wodnych wniosą do lokalnych społeczności nowy dynamizm. Ich 
działania zmierzające do produkcji energii  z lokalnych źródeł będą 
sprzyjać ożywieniu gospodarczemu regionu i ochronie środowiska 
oraz zwiększą bezpieczeństwo dostaw energii. Oznacza to korzyści
dla całego regionu.

UWOLNIJMY POTENCJAŁ MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH W EUROPIE! 

Na terenie Europy istnieją tysiące starych młynów, kół wodnych, 
nieczynnych elektrowni wodnych, jazów i innych przegród na 
rzekach, w których tkwi niewykorzystany potencjał. Można go 
wykorzystać do  produkcji energii w mikro i małych 
hydroelektrowniach.
Uruchomienie tych zaniedbanych obiektów pozwoli 
wyprodukować energię zarówno na potrzeby lokalne, jak i zasili 
europejską sieć elektroenergetyczną. Doprowadzi to również do 
wzrostu ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, 
zwiększy niezależność energetyczną i stabilność sieci.

Więcej informacji:   www.restor-hydro.eu

W projekcie RESTOR Hydro przeprowadzana jest inwentaryzacja nadających się do 
odbudowy obiektów, które zostaną naniesione na mapę. Ponadto projekt zakłada 
stworzenie wzorcowych modeli przedsięwzięć, polegających na odbudowie 
zinwentaryzowanych obiektów przez lokalne spółdzielnie.

ODKRYJMY DZIEDZICTWO HYDROENERGETYCZNE EUROPY!
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Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro to projekt współ�nansowany przez Komisję Europejską w ramach programu 
Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE). ESHA - Europejskie Stowarzyszenie Małych Elektrowni Wodnych - koordynuje jedenaście zespołów z 
różnych krajów europejskich, składających się z ekspertów technicznych, organizacji zajmujących się promocją małej energetyki wodnej oraz stowarzyszeń 
działających na rzecz rozwoju tego sektora.

Wyłączną odpowiedzialność za treść tej ulotki ponoszą ich autorzy. Treści tej nie należy utożsamiać z poglądami Unii Europejskiej. Komisja Europejska ani EACI nie odpowiadają za użytek, jaki 
można zrobić z informacji zawartych w wymienionych wyżej publikacjach.     Photo credits: Auxilium34, APER.


