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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu publikację, która prezentuje projekty, jakie zostały zre-
alizowane w Polsce w ramach programu Inteligentna - Energia. 

Program Inteligentna Energia – Europa rozpoczął się w 2004 roku i był od-
powiedzią na wyzwania jakie stanęły przed krajami Unii Europejskiej w kon-
tekście celów wyznaczonych do roku 2020. Zwrócono uwagę na konieczność 
prowadzenia działań zarówno po stronie podaży i popytu na energię jak rów-
nież zmian nawyków jej użytkowników. 

Program IEE wspierał działania edukacyjno – promocyjne na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej (SAVE), wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
gii (ALTENER), oraz poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania 
odnawialnych źródeł energii w transporcie (STEER).

Program IEE realizowany był w dwóch etapach: jako IEE I w latach 2003 – 2006 
oraz IEE II w latach 2007 – 2013 r. Łączny budżet programu wyniósł ponad 
900 mln euro. Zrealizowano ogółem ponad 340 projektów promocyjno – in-
formacyjnych, w których uczestniczyło ponad 3200 organizacji z 32 krajów. 
Dofinansowanie wyniosło ponad 390 mln euro. Szacuje się, że ponad 40 mln 
osób wzięło udział w działaniach podejmowanych w ramach realizowanych 
projektów.

W Polsce od 2004 roku zrealizowano ponad 200 projektów współfinansowa-
nych przez program IEE. Dane finansowe dostępne od 2008 roku pokazują, że 
w latach 2008-2013 polskie podmioty otrzymały na realizację działań ponad 
13 mln euro. 

Przeprowadzone działania były kierowane zarówno do decydentów, konsu-
mentów, przedsiębiorców jak ogółu społeczeństwa, dzieci, młodzieży, doro-
słych. Obejmowały swoim zasięgiem pojedyncze gminy, czy regiony, ale rów-
nież realizowano działania ogólnokrajowe. 

W ramach projektów:

 • organizowano konferencje, szkolenia, warsztaty, konkursy dla dzieci i mło-
dzieży ale także dla dorosłych,

 • przygotowywano ekspertyzy,

 • wspierano polskie gminy i regiony w podejmowaniu działań służących 
efektywności energetycznej oraz wprowadzaniu nowych i odnawialnych 
źródeł energii,

 • organizowano kampanie społeczne.

Jest się więc czym pochwalić i z czego być dumnym. Mamy nadzieję, że publi-
kacja stanie się źródłem inspiracji do kolejnych działań na rzecz efektywności 
energetycznej oraz wprowadzania odnawialnych źródeł energii.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Głównym założeniem projektu było zautomatyzowane 
monitorowanie zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, 
gazu) i wody w 75 – 100 małych i średnich przedsiębior-
stwach (MSP) z różnych sektorów gospodarki w 5 różnych 
krajach członkowskich. Dane zgromadzone w wyniku od-
czytów inteligentnego opomiarowania pozwoliły okre-
ślić, jakie są możliwości oszczędzenia energii oraz zbadać 
potencjał wybranych małych i średnich przedsiębiorstw 
w tym zakresie. W ramach projektu prowadzono także 
szkolenia dla pracowników przy pomocy szczegółowych 
informacji z monitoringu oraz wysokiej jakości materia-
łów wizualnych. Działania te miały przyczynić się do 25% 
oszczędności energii, 20% redukcji kosztów energii oraz 
25% zmniejszenia emisji CO2. 

Działania pogrupowano wg następujących pakietów:  
1. Zarządzanie, 2. Angażowanie MSP, 3. Montaż urządzeń 
do inteligentnych pomiarów w MSP biorących udział  
w projekcie, 4. Analiza szczegółowych danych z monito-
ringu, 5. Obsługa biurowa dla MSP, 6. Szkolenia dla pra-
cowników/użytkowników sprzętu, 7. Wymiana informacji 
i ich rozpowszechnianie, 8. Działania służące powszech-
nej dyseminacji.

Wszystkie wyżej wymienione działania zrealizowano  
w Polsce, w 5 krakowskich piekarniach, przy współpracy 
z Pracownią Informatyki NUMERON sp. z o.o. (dostawa  
i montaż urządzeń i oprogramowania do zdalnego od-
czytu zużycia mediów) i głównymi dostawcami mediów 
(Zakład Gazowniczy w Krakowie; Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.; ENION GRUPA TAU-
RON S.A.)

aIM 4 SMEs
Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych  
i średnich przedsiębiorstwach
Automatic intelligent metering for small and medium-sized businesses

 • Leicester City Council, koordynator, Wielka Brytania,
 • Sonnenplatz Groβschönau GmbH, Austria,
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités“, Pol-

ska,
 • Energieagentur Waldviertel, EAW4, Austria,
 • Instituto de Engenharia Mecânica – polo IST (IDMEC), 

Portugalia,
 • De Montfort University, Leicester, (DMU), Wielka Bry-

tania,
 • Energy Control Group Ltd, (EMT), Wielka Brytania,
 • LABELEC – EDP Inovação, Portugalia,
 • Csanady & Partners Consulting Ltd, Węgry.
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 12. 2007 r. – 03 2010 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Automatyczne monitorowanie 250 punktów po-
miarowych (liczniki energii elektrycznej, wodomie-
rze, gazomierze);

 • Zaangażowanie 77 małych i średnich przedsię-
biorstw w 5 krajach uczestniczących w projekcie;

 • Wykazanie nawet do 40% oszczędności ;

 • Wykazanie, że zdalny monitoring może przyczynić 
się do oszczędności środków, zmniejszenia zużycia 
energii i zwiększenia efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw;

 • Przygotowanie raportów/analiz zużycia energii dla 
przedsiębiorstw;

 • Przeprowadzenie 79 szkoleń, przeszkolenie ponad 
300 uczestników;

 • Kontynuacja monitoringu budynków użyteczności 
publicznej z poprzedniego projektu –  IEE Intelligent 
Metering;

 • Przygotowanie podręcznika szkoleniowego;

 • Opracowanie i rozesłanie 3 biuletynów projektu,

 • Produkcja i dystrybucja płyt CD i USB;

 • Promocja projektu na szczeblach lokalnych, regio-
nalnych, krajowych i międzynarodowym.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • We wszystkich pięciu przedsiębiorstwach uczest-
niczących w projekcie zainstalowano urządzenia 
umożliwiające zdalny pomiar zużycia mediów. 
Dzięki temu administratorzy obiektów mieli możli-
wości zapoznania z 15-to minutowymi odczytami 
liczników energii elektrycznej i wody oraz codzien-
nym zużyciem gazu. Aby ułatwić analizę danych, 
przygotowano raporty i prezentacje uwypuklające 
pewne odstępstwa i zagrożenia. Pozwoliło to na po-
kazanie dnia pracy w kontekście używania mediów. 
Pracodawcy mieli zatem możliwość reorganizacji 
pracy (ludzi i urządzeń) w celu ograniczenia zużycia 
energii i wody, a tym samym obniżenia kosztów za 
media;

 • Ponadto w ramach projektu przeszkolono pracow-
ników tych przedsiębiorstw. Uczestnicy szkoleń do-
wiedzieli się nie tylko o możliwościach wynikających 
z używania automatycznego monitoringu – szkole-
nia miały także na celu podniesienie świadomości  
i motywacji pracowników do oszczędnego gospo-
darowania energią;

 • Informacje dotyczące postępów projektu i jego 
rezultatów były rozpowszechniane podczas warsz-
tatów, za pośrednictwem artykułów i informacji 
prasowych, dobrych praktyk i strony internetowej 
projektu.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Celem projektu  było sformułowanie sugestii dla poli-
tyków odpowiedzialnych za wprowadzenie dyrektywy 
EPDB, dotyczących sposobu, w jaki mogą podnieść ja-
kość wprowadzonych już rozwiązań prawnych oraz ich 
wpływu na charakterystykę energetyczną budynków  
z uwzględnieniem 6 następujących zagadnień: porów-
nania poziomu wprowadzonych wymagań w różnych 
krajach, przeprowadzania kontroli i przestrzegania przepi-
sów, skutecznego eliminowania mostków cieplnych,  sty-
mulacji budowy dobrych i szczelnych budynków, otwie-
rania rynku na systemy innowacyjne, tworzenie komfortu 
cieplnego w lecie i efektywnego ogrzewania zimą. Każde 
zagadnienie wymagało analizy szeregu związanych z nim 
problemów.

ASIEPI
Ocena i poprawa wprowadzania dyrektywy EPBD
Assesment and Improvement of the EPBD Impact

 • International Network for Information on Ventilation 
and Energy Performance (EEIG), Belgia,

 • Belgian Building Research Institute (BBRI), Belgia,
 • National and Kapodestrian University of Athens 

(NKUA), Grecja,
 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Re-

search (TNO), Holandia,
 • Fraunhofer Institute of Building Physics (IBP), Niemcy,
 • Stiftelsen for Industriell Teknisk Forskning ved Norges 

Tekniske Høgskole występująca w imieniu swojego 
instytutu SINTEF Buildings & Infrastructure (SINTEF), 
Norwegia,

 • Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), 
Francja,

 • Faculdate de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP), Portugalia,

 • Centre d Etudes Techniques de l Equipement de Lyon 
(CETE de Lyon), Francja,

 • Federation of European Heating and Air-conditioning 
Associations (REHVA), międzynarodowa

 • Ente per le Nuove Tecnologie l Energia e l Ambiente 
(ENEA), Włochy,

 • Asociacion de Investigacion y Cooperacion Industrial 
de Andalucia (AICIA), Hiszpania,

 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Pol-
ska,

 • Technical Research Centre of Finland (VTT), Finlandia,
 • Energie und Umweltzentrum am Deister e.V. (E-U-Z), 

Niemcy,
 • ENVIROS, s.r.o. (ENVIROS), Czechy,
 • Danish Building Research Institute (SBi), Dania.
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01. 10. 2007 r. - 31. 03. 2010 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Zdobycie wiedzy o wdrażaniu dyrektywy EPBD 
przez rządy poszczególnych Państw Członkowskich; 

 • Zidentyfikowanie przybliżeń i uproszczeń dla polep-
szenia zgodności i kontroli ;

 • Przeanalizowanie zebranych informacji o uproszcze-
niach wprowadzonych przez Państwa Członkowskie 
dotyczących mostków cieplnych, używanych do 
obliczania charakterystyki energetycznej;

 • Podwyższenie świadomości w Państwach Człon-
kowskich, dotyczącej potencjalnych problemów 
oceny systemu w oparciu o zebrane doświadczenia 
innych Państw Członkowskich; 

 • Stworzenie lub podwyższenie świadomości Państw 
Członkowskich w sferze dostępnych alternatywnych 
technik i technologii, polepszających komfort ciepl-
ny bez podwyższania zużycia energii.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Wyniki badan i analiz są przedstawione w szeregu 
dokumentów, obejmujących zarówno analizę po-
tencjalnych problemów, jak i porady na temat ra-
dzenia sobie z nimi;

 • Ze względu na konieczność stosowania się do za-
sad projektów finansowanych w ramach programu 
IEE-SAVE, z których jedną z ważniejszych jest propa-
gowanie wyników projektu, nie opracowano w jego  
w ramach gotowej do wdrożenia metodyki, kładącej 
nacisk na analizę i prezentację najlepszych doświad-
czeń, które mogłyby się przyczynić do sprawniejsze-
go działania Dyrektywy;

 • Streszczenie (dokument P191) dostępne on-linie na 
stronie http://www.buildup.eu/publications/8756 
przedstawia w skrócie najważniejsze wnioski, będą-
ce rezultatem prac w ramach projektu. Prezentacje 
w Power Point-cie w 7 różnych językach, w tym po 
polsku, prezentują najważniejsze ogólne konkluzje. 
Bardziej szczegółowe informacje na temat z każde-
go z ww. zagadnień można znaleźć w 6 raportach 
tematycznych. Dodatkowo dostępne są ogólne 
informacje dotyczące wybranych zagadnień tema-
tycznych, takie jak: szczegółowe raporty techniczne, 
zarejestrowane seminaria prowadzone przez Inter-
net, streszczenia materiałów konferencyjnych.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Głównym celem BAMBINI była zmiana konwencjonal-
nego podejścia do transportu samochodowego na bar-
dziej zrównoważony i energooszczędny. Idea progra-
mu Bambini ma dotrzeć do grupy przyszłych rodziców,  
w formie wizji przyjaznego  środowiska, pozbawionego 
dominacji samochodu. W okresie radosnego oczekiwania 
na dziecko, program  przedstawił rodzicom  możliwości 
przemieszczania się bez samochodu, będącego źródem 
przyjemności wynikającej z  bezpośredniego  kontaktu  
z otaczającym nas światem. Poprzez szkolenia pedago-
gów ze żłobków,  program Bambini dotarł do rodziców 
w celu propagowania i motywowania  podróży innymi 
środkami niż samochód. W przedszkolach, zarówno ro-
dzice  jak i dzieci,  poprzez gry, opowiadania i zabawy, 
byli motywowani do korzystania z bardziej przyjaznych  
środków transportu. Specjalnie zaprojektowane zabawki  
i książki do nauki jazdy na rowerze miały zbudować sil-
niejszą więź emocjonalną innymi niż samochód sposo-
bami przemieszczania się. Ma to zaowocować zmianą 
nawyków. Zabawki i książki są potężnym narzędziem w 
tworzeniu emocjonalnych więzi. Bambini projektował  
i produkował specjalne zabawki i książki obrazujące ro-
dzaje środków przyjaznego transportu, które wpływają na 
sposób przemieszczania się małych dzieci i ich rodziców. 

Strefa domowa (strefa zamieszkania).

Możliwość zabawy na zewnątrz powoduje rozwój fizycz-
ny, psychiczny oraz ruchowy dzieci. Celem Bambini było 
uświadomienie mieszkańcom i innym zainteresowanym  
prostego sposobu zmiany regularnych dróg w obszary, 
które są bezpieczne i przyjazne do zabawy dla dzieci. 

Głównym celem Bambini było osiągnięcie zmiany kon-
wencjonalnego transportu samochodowego w bardziej 
zrównoważony i energooszczędny transport w przyszło-

BAMBINI
move smart from the start
Teaching the next generation to step away from the car

 • Austrian Mobility Research  (FGM-AMOR), koordyna-
tor, Austria,

 • Centre for Health and Development Murska Sobota, 
Słowenia,

 • Mobiel 21, Belgia,

 • BAJO, Polska,

 • DTV Consultants, Holandia,

 • Agency for Energy and Environment’s Protection 
Management - Brasov (ABMEE), Rumunia,

 • Engergy Agency of Plovdiv (EAP), Bułgaria,

 • City of Munich, Department of Public Order, Niemcy,

 • Development Agency of Eastern Thessaloniki’s Local 
Authorities (REACM), Grecja,

 • Regional Agency for Environment and Energy of Ile de 
France (ARENE), Francja.
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 06. 2009 r. – 05. 2012 r.

ści. Osiąga się to poprzez wpływ na nawyki dzieci (0-6) 
oraz ich rodziców – zaczynając najwcześniej jak to moż-
liwe –  od momentu narodzin, aż poprzez przedszkola. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Bajo zaprojektowało oraz wyprodukowało na cele 
projektu 8 modeli zabawek promujących zrówno-
ważony i energooszczędny transport. Projekty te 
zostały wprowadzone do standardowej oferty fir-
my.   Zabawki Bambini są w ten sposób dostępne 
dla dzieci i rodziców z całej Europy, w szczególności 
w Polsce;

 • Działania Bajo w ramach projektu Bambini nie ogra-
niczały się tylko do głównego celu postawionego 
firmie, jakim było stworzenie odpowiednich zaba-
wek,  ale również innych działań;

 • Dodatkowe informację o skali oraz zakresie projektu 
i jego wyników  można znaleźć na stronie mobile-
bambini.eu.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Wyniki monitorowania i oceny działań prowadzonych  
w ciągu 3 lat trwania projektu BAMBINI to :

 • Przeszkolenie ponad 2 600 ekspertów w ramach 
warsztatów; 

 • Udział ponad 100 000 dzieci i rodziców w warszta-
tach organizowanych  w przedszkolach w całej Eu-
ropie;

 • Dotarcie z informacją o projekcie do  ponad pół mi-
liona podmiotów;

 • Rozprowadzenie 14 000  zabawek i książek związa-
nych z energooszczędnym i zrównoważonym trans-
portem; 

 • Wdrożone 25 stref domowych  –  wśród nich pierw-
sza w historii strefa domowej w Bułgarii i pierwsza 
bezpieczna ulica  w Rumunii;

 • Szacuje się, że w wyniku  działań projektu Bambini 
zaoszczędzono ponad 8500 ton CO2 i 3,6 milionów 
litrów paliwa.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Celem projektu CARE+ było podniesienie efektywno-
ści energetycznej w branży chemicznej oraz stworzenie 
poradnika wskazującego, jak najskuteczniej prowadzić 
działania zmniejszające zużycie energii w zakładach che-
micznych. Ogromny potencjał poprawy efektywności 
energetycznej leży po stronie małych i średnich przed-
siębiorstw, które mają zasadniczy wpływ w europej-
skim przemyśle chemicznym: 96 proc. z ok. 27 tys. firm 
zatrudnia do 250 pracowników, posiada 30 proc. udział  
w sprzedaży i 37 proc. udział w zatrudnieniu. Krajowe pro-
gramy prowadzone w Holandii i Wielkiej Brytanii wykaza-
ły olbrzymi potencjał małych i średnich przedsiębiorstw  
w osiąganiu coraz większej efektywności energetycznej. 
Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) zapro-
ponowała projekt CARE+ jako odpowiedź na pierwszy 
raport grupy wysokiego szczebla dotyczącej konkuren-
cji, energii i środowiska, w którym zamieszczone zostało 
stwierdzenie o potrzebie przeprowadzenia projektu, który 
pokaże efektywne kosztowo dochodzenie do dużej efek-
tywności energetycznej w firmach z branży chemicznej.

Do projektu zaproszone zostały Bułgaria, Włochy i Polska. 
Projekt ruszył 01. 10. 2008 r. Polskimi partnerami w pro-
jekcie były Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa 
Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz dwa współpracu-
jące przedsiębiorstwa: Fosfan S.A. ze Szczecina oraz Siliko-
ny Polskie sp. z o.o. z Nowej Sarzyny. Zakończenie projek-
tu nastąpiło w kwietniu 2011 r.

CARE+
Szkolenie MŚP przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w racjonalnym użytkowa-
niu energii
Training chemical SMEs in responsible use of energy

 • CEFIC, koordynator, Belgia ,

 • Delta, konsultant, Wielka Brytania,

 • Bułgarska Izba Przemysłu Chemicznego, Bułgaria,

 • Bułgarska Agencja Energii, Bułgaria,

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska,

 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska,

 • Federchimica, Włochy,

 • Włoska Agencja Energii, Włochy.
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 10. 2008 – 04. 2011

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Pierwszym etapem projektu było określenie świa-
domości w zakresie efektywności energetycznej  
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Opraco-
wana została ankieta wspólnie przez 3 kraje biorące 
udział w projekcie i rozesłana do około 50 –100 ma-
łych i średnich zakładów chemicznych.;

 • W dalszym etapie opracowany został przewodnik, 
pomocny przy samodzielnym przeprowadzaniu au-
dytu w zakładzie, który uwzględnia potrzeby małych 
i średnich firm oparte na wynikach przeprowadzo-
nej ankiety. Na tym etapie do współpracy zostały 
włączone dwa wybrane przedsiębiorstwa w każdym 
z krajów biorących udział w projekcie.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W każdym z tych 3 krajów wstępnym audytem zo-
stała objęta grupa 25 przedsiębiorstw;

 • Opracowane materiały posłużyły do stworzenia 
poradnika dla małych i średnich firm w branży che-
micznej opisującego jak przeprowadzić samodziel-
nie audyt pod kątem efektywności energetycznej;

 • W dłuższym horyzoncie czasowym i szerszym kon-
tekście materiały opracowane w czasie projektu 
stanowią bazę do tworzenia poradników także dla 
innych branż przemysłu.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Projekt miał na celu wspieranie krajów Europy środkowej 
i wschodniej w implementacji unijnych przepisów doty-
czących efektywności energetycznej urządzeń gospodar-
stwa domowego.

Zadaniem projektu było rozpowszechnienie wśród de-
cydentów, wytwórców i sprzedawców specjalistycznej 
wiedzy oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy uczest-
nikami rynku, których dotyczy etykietowanie urządzeń 
gospodarstwa domowego. Wymienione działania do-
prowadziły do zwiększenia efektywności energetycznej 
urządzeń AGD.

Szczególna uwaga w projekcie była skupiona na urządze-
niach, dla których niedawno wprowadzono etykiety efek-
tywności energetycznej oraz na urządzeniach o nowych 
klasach energetycznych, które dopiero od niedawna są 
dostępne na rynku. 

CEECAP
Wdrażanie polityki Unii Europejskiej, dotyczącej efektywnosci energetycznej urzą-
dzeń AGD w krajach Europy środkowej i wschodniej

Implementing EU appliance policy in central and eastern Europe

 • SEVEn, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. 
(SEVEn), Czechy,

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), 
Polska,

 • Romanian Agency for Energy Conservation (ARCE), 
Rumunia,

 • Center for Energy Efficiency (EnEffect), Bułgaria,

 • Lithuanian Energy Institute (LEI), Litwa,

 • Agence de lenvironment et de la matraise de energie 
(ADEME), Francja.
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01. 01. 2006 r. - 30. 06. 2008 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Wzrost kompetencji sprzedawców urządzeń go-
spodarstwa domowego, a co za tym idzie lepsze 
doradztwo w momencie zakupu urządzeń przez 
klienta;

 • Wzrost sprzedaży energooszczędnych urządzeń go-
spodarstwa domowego.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Promocja firmy/instytucji jako przyjaznej środowi-
sku;

 • Dostęp do najnowszych informacji, dotyczących 
przepisów unijnych związanych z etykietowaniem 
urządzeń gospodarstwa domowego;

 • Dostęp do najnowszych informacji na temat nadzo-
rowania rynku w tym zakresie;

 • Udział w seminarium przeznaczonym dla urzędni-
ków państwowych oraz przedstawicieli organizacji 
na temat przepisów unijnych związanych z etykie-
towaniem urządzeń gospodarstwa domowego oraz 
nadzorowania rynku w tym zakresie;

 • Udział w seminarium przeznaczonym dla wytwór-
ców, dystrybutorów oraz sprzedawców urządzeń 
na temat przepisów unijnych związanych z etykie-
towaniem urządzeń gospodarstwa domowego oraz 
nadzorowania rynku w tym zakresie.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Projekt miał charakter rozpowszechniająco-promocyjny,  
a działania realizowane były w obszarze Industrial Excel-
lence in Energy. Results and Resources for SMEs. (SAVE).

Założeniem projektu była pomoc małym lub średnim fir-
mom efektywniej zużywać energię poprzez utworzenie 
sieci doradców w sprawach energii w izbach przemysło-
wo-handlowych na terenie Europy.

W tym celu wytyczono dwa główne cele projektu i dzia-
łania w ich ramach:

Cel 1. W oparciu o zdobyty potencjał wiedzy stworzenie 
europejskiej sieci doradców izbowych w sprawach ener-
gii, którzy pełnić będą  rolę punktów pierwszego kontak-
tu dla przedsiębiorców.

Przewidziane działania :

 • Szkolenia na doradców (na poziomie UE oraz w kra-
ju);

 • Wymiana doświadczeń w ramach spotkań.

Cel 2. Uruchomienie lub umocnienie pomocy dla MŚP  
w optymalizacji zużycia energii

Przewidziane działania:

 • Ułatwianie dostępu do informacji;

 • Wykonanie lub ułatwianie uproszczonych audytów 
energetycznych dla wstępnej oceny potencjału 
oszczędności w firmie (pre-checks);

 • Badanie zachęt i ograniczeń dla stosowania rozwią-
zań efektywnych  energetycznie przez przedsiębior-
ców.

CHANGE
Izby promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach
Chambers promoting Intelligent Energy for SMEs

Projekt realizowało konsorcjum złożone z 61 izb 
przemysłowo-handlowych z 12 krajów UE (Austria, Belgia, 
Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, 
Polska, Węgry, Włochy i Szwecja), któremu przewodziła 
organizacja Eurochambres*. 

W Polsce projekt realizowało 5 izb pod przewodnictwem 
Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Były to: KIG, Wielkopol-
ska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospo-
darcza w Szczecinie, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu 
w Bielsko-Białej i Dolnośląska Izba Gospodarcza we 
Wrocławiu.

* EUROCHAMBRES - Europejskie Stowarzyszenie Izb 
Przemysłowo-Handlowych reprezentuje ponad 20 mil-
ionów przedsiębiorstw w Europie, z czego 93% stanowią 
te małe i średnie, zrzeszonych w 2000 regionalnych  
i lokalnych izbach z 44 krajów.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI 

 • W projekcie w krajach partnerskich przeszkolonych 
zostało na doradców 276 osób z kadr izbowych,  
w tym w Polsce wyszkolono 5 doradców oraz  
15 osób z innych izb spoza projektu;

 • W uczestniczących w projekcie izbach zbudowane 
zostało 61 stron internetowych z informacją dla MŚP 
w tematyce energii, z czego 5 stron internetowych 
powstało u partnerów w Polsce;

 • W wydawanych przez izby biuletynach lub new-
sletterach opublikowano 470 artykułów popu-
laryzujących metody i technologie w dziedzinie 
efektywności energetycznej, promujących audy-
ty energetyczne i sposoby oszczędzania energii.  
W Polsce izby opublikowały 36 artykułów nie tylko  
w wydawnictwach izbowych, ale również w pi-
smach branżowych;

 • We wszystkich uczestniczących krajach zorga-
nizowane zostało 330 spotkań informacyjno-
szkoleniowych z udziałem 12000 uczestników. W 
Polsce odbyło się 15 takich spotkań, w których 
udział wzięło w sumie 1055 osób. Spotkania miały 
różnoraki charakter (w zależności od specyfiki dzia-
łalności zaangażowanych izb oraz potrzeb lokalne-
go biznesu). Były to szkolenia, konferencje, warsztaty 
lub wizyty studyjne;

 • Ponadto izby partnerskie przeprowadziły za pośred-
nictwem własnych lub zewnętrznych ekspertów 
670 uproszczonych audytów (pre-checks) w przed-
siębiorstwach, w wyniku których zdiagnozowane 
zostały instalacje lub punkty o największych stratach 
energii oraz powstały rekomendacje dla ich zmini-
malizowania lub likwidacji. W Polsce wstępne au-
dyty nie były wykonywane, ponieważ firmy okazały 
się jeszcze nieprzygotowane na wizyty obcych eks-
pertów lub za mało świadome wagi spraw energii 
w firmie;

 • Na poziomie europejskim opracowano dane do-
tyczące barier i motywacji dla działań energoosz-
czędnych, zebrane przez izby z ponad 2000 firm  
z 12 krajów. Wyniki badania wraz z rekomendacja-
mi opublikowano drukiem jak i na stronie projektu  

pt. Energy Efficiency in SMEs: Success Factors and 
Obstacles. KIG opracowała wyniki badania prze-
prowadzonego w Polsce na ponad 205 firmach,  
a następnie opublikowała wyniki, wnioski i reko-
mendacje pt. „Motywacje i bariery  dla poprawy 
efektywności energetycznej w MŚP w Polsce”;

 • W wyniku wymiany doświadczeń pomiędzy izbami 
uczestniczącymi w projekcie na spotkaniach projek-
towych powstał europejski poradnik dla organizacji 
przedsiębiorców pt. „Jak doradzać w sprawach ener-
gii” – udostępniony w UE w języku angielskim oraz 
w języku polskim w Polsce dla zainteresowanych 
organizacji;

 • Wszystkie rezultaty projektu zostały zebrane i opi-
sane w raporcie końcowym opublikowanym na 
stronie głównej projektu jak i programu IEE. Polskie 
wyniki zebrane zostały na stronie www.change.kig.
pl , która wciąż jest licznie odwiedzana przez przed-
siębiorców poszukujących informacji i spełnia rolę 
przewodnika jak i kompendium podstawowej wie-
dzy na temat poprawy efektywności energetycznej 
w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

•	 Projekt znakomicie przyczynił się do wypełnienia 
luki pomiędzy powszechnym brakiem świadomo-
ści i wiedzy na temat korzyści biznesowych wyni-
kających z poprawy efektywności energetycznej 
w przedsiębiorstwie oraz posiadanego potencjału 
oszczędności energii a powstającym rynkiem usług 
i oferowanych nowych technologii w tej dziedzinie;

•	 Zarówno uczestnicy spotkań informacyjnych jak  
i odwiedzający stronę projektu, mogli poznać korzy-
ści wynikające z przeprowadzenia audytu energe-
tycznego.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Celem projektu był: przegląd unijnych i krajowych aktów 
prawnych regulujących aspekty prawne wprowadze-
nia nowego systemu etykiet energetycznych; przegląd 
istniejących procedur testowania urządzeń zużywają-
cych energię pod kątem zgodności ich parametrów  
z informacjami znajdującymi się na etykiecie; monitoring 
właściwego eksponowania etykiet w sklepach każdego  
z partnerów projektu (w Polsce trzykrotnie wizytowa-
no 20 różnego typu sklepów). W ramach projektu miały 
miejsce działania promocyjne na rzecz upowszechniania 
wiedzy na temat etykiet energetycznych oraz zachęce-
nie klientów do korzystania z nich przy dokonywaniu 
zakupów. Projekt dokonał identyfikacji programów i akcji 
mających na celu wymianę sprzętu AGD RTV na bardziej 
energooszczędny, a także przygotował podręczniki (w 
11 językach) i przeszkolił sprzedawców i dystrybutorów  
w zakresie prawidłowego etykietowania (w Polsce prze-
prowadzono szkolenia dla inspektorów handlowych  
z UKE oraz UOKiK, również cykl szkoleń dla przedstawicieli 
jednostek samorządowych i budżetowych organizowa-
nych przez UZP).           

ComeOnLabels
Come on Labels – Jeden za wszystkich wszyscy za jednego – etykiety energetyczne
Common appliance policy –All for one, One for all – Energy Labels

 • SEVEn, The Energy Efficiency Center, Czechy,

 • Öko-Institut e.V. Institute for Applied Ecology, Dania,

 • Australia Energy Agency,  Austria,

 • Ekodoma, Łotwa,

 • Brussels Energy Agency, Belgia,

 • Center for Renewable Energy Sources and Saving, 
Niemcy,

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., (KAPE 
S.A.), Polska

 • ESCAN S.A., Estonia,

 • Italian National Agency for New Technologies, Energy 
and the Sustainable Economic Development, Włochy, 

 • ELMA, Elma Kurtalj Ltd, Węgry, 

 • Severn Wye Energy Agency, Wielka Brytania,

 • Projects in Motion, Ltd., Malta,

 • Quercus - Associaçao Nacional de Conservaçao da 
Natureza, Portugalia..
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 12. 2010  r. – 05. 2013 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Podczas trwania projektu w 13 krajach partnerskich 
sprawdzono ponad 300 punktów sprzedaży, moni-
torując poziom właściwego etykietowania. Pozwo-
liło to na identyfikację i zwrócenie uwagi na bariery 
oraz nieprawidłowości;

 • Przeszkolono2600 sprzedawców w ponad 830 skle-
pach w zakresie prawidłowego etykietowania urzą-
dzeń AGD i RTV oraz ponad 70 inspektorów orga-
nów nadzorujących rynek;

 • Wydano i rozdystrybuowano w 13 krajach partner-
skich ponad 580 tysięcy ulotek, broszur, plakatów  
i innych materiałów objaśniających znaczenie pikto-
gramów na etykietach;

 • Stworzono ponad 100 artykułów prasowych, pro-
gramów telewizyjnych, radiowych, seminariów po-
święconych  tematyce etykiet energetycznych.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Przybliżenie konsumentom etykiety energetycznej 
jako doskonałego źródła informacji pozwalającego 
podjąć optymalną decyzję przy zakupie sprzętu 
AGD i RTV;

 • Dystrybucja materiałów szkoleniowych do sprze-
dawców w celu lepszego wyeksponowania etykiety 
w punktach sprzedaży;

 • Przeszkolenie inspektorów handlowych w celu lep-
szego nadzoru i kontrolingu rynku sprzętu AGD  
i RTV;

 • Sprawdzenie prawie 5000 artykułów pod względem 
prawidłowego oznaczenia etykietami;

 • Szeroka dystrybucja ulotek informujących.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Projekt COOLREGION był odpowiedzią na ciągle rosnące 
w Europie zapotrzebowanie na energię do celów klimaty-
zacji i chłodnictwa w budynkach. Z roku na rok zwiększa 
się bowiem liczba budynków wyposażonych w układy 
klimatyzacji, które charakteryzują się dużym zapotrzebo-
waniem na energię. Dodatkowo tworzone przez różne 
niezależne instytucje prognozy pokazują, że zapotrzebo-
wanie to będzie stale wzrastać, zwłaszcza w rozwijających 
się w tym zakresie krajach Europy Centralnej. Tymczasem 
wszelkie działania zmierzające do ograniczenia zapotrze-
bowania na energię do celów klimatyzacji na etapie pro-
jektów, budowy czy gruntownej modernizacji budynków, 
mają bardzo niski priorytet i są znane jedynie niewielkiej 
grupie ekspertów i jeszcze mniejszej grupie właścicieli  
i administratorów budynków. Głównym zadaniem projek-
tu było więc rozpowszechnienie wiedzy na temat dostęp-
nych technik i sposobów ograniczenia zapotrzebowania 
na energię do celów klimatyzacji i chłodnictwa w budyn-
kach.

COOLREGION 
Efektywne energetycznie chłodzenie i klimatyzacja w regionach Europy Centralnej 
i Północnej
Energy efficient Cooling in regions of North and Central Europe

 • GERTEC GmbH Ingenieurgesellschaft,  koordynator, 
Niemcy,

 • ESV Oberosterreichische Energiesparagentur, Austria,
 • Sofia Energy Centre Ltd., Bułgaria,
 • BEAR Architecten, Holandia,
 • Building and Civil Engineering Institute ZRMK, 

Słowenia,
 • Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania En-

ergii, Polska,
 • RAEE, Francja,
 • DWA, Holandia.
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 11. 2006 r.  –  04. 2009 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Ocena sytuacji na rynku budynkowych urządzeń 
chłodniczych w poszczególnych państwach uczest-
niczących w projekcie;

 • Opracowanie informacji o tzw. „dobrych wzorach”  
i przygotowanie poradników dla inwestorów na 
podstawie zrealizowanych projektów z poszczegól-
nych państw. W przypadku Polski opisane projekty 
dotyczyły wykorzystania ciepła ziemi m.in. do po-
prawy komfortu w budynkach w okresie letnim przy 
pomocy gruntowych wymienników ciepła; 

 • Stworzenie prostych narzędzi do oceny potencjału 
oszczędności energii zużywanej do chłodzenia bu-
dynków;

 • Portal www.coolregion.info.   
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Głównym celem projektu Ecowill było rozpowszechnie-
nie technik ekojazdy wśród kierowców, zarówno amato-
rów jak i profesjonalistów, wdrożenie zasad ekojazdy do 
programu szkolenia kandydatów na kierowców. Szerokie 
zastosowanie ekojazdy na co dzień skutkować miało re-
dukcją emisji CO2, podwyższeniem poziomu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, lepszym stanem środowiska 
naturalnego. 

Celem projektu były: analiza stanu prawnego i identyfika-
cja barier we wdrażaniu nauki zasad ekojazdy; stworzenie 
europejskiej sieci kształcenia w zakresie ekojazdy w opar-
ciu o istniejące struktury szkoleniowe (szkoły nauki jazdy, 
ośrodki doskonalenia techniki jazdy); wdrożenie  elemen-
tów ekojazdy do programów szkół nauki jazdy;  przygoto-
wanie krótkich szkoleń w zakresie ekojazdy dla kierowców 
(e-learning); popularyzacja ekojazdy za pośrednictwem 
mediów, eventów, materiałów promocyjnych; ogranicze-
nie emisji szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnia-
nych; poprawa bezpieczeństwa drogowego.

ECOWILL 
Ecowill –  powszechne wdrożenie zasad ekojazdy w szkoleniu kandydatów na kie-
rowców oraz dla posiadaczy prawa jazdy
Ecowill Ecodriving – widespread Implementation for Learner drivers and Licensed 
Drivers

 • Australia Energy Agency, Austria, 
 • Energy Saving Trust, Wielka Brytania,
 • MOTIVA, Motiva Oy, Finlandia,
 • VVCR Europe b.v., Holandia,
 • Center for Renewable Energy Sources and Saving, 

Grecja,
 • SEVEn, The Energy Efficiency Center, Czechy,
 • Geonardo, Węgry,
 • COWI, Close stock company  “COWI Lietuva”, Litwa , 
 • EIHP, Energetski Institut Hrvoje Pozar, Chorwacja,
 • TRAIN, TRAnsport Innovation, Włochy,
 • RACC Foundation, Hiszpania,
 • Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., Niemcy,
 • EFA, European Driving School Association, 

międzynarodowa
 • FIA, Federation Internationale de L`automobile, Euro-

pean Bureau, Francja
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Podczas krótkich kursów praktycznych przeszkolo-
no w Europie ponad 10 000 kierowców oraz kilku-
set instruktorów jazdy w zakresie nauczania techniki 
ekojazdy; 

 • Redukcja emisji CO2 o ponad 200 tys. kg .

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Przeszkolono ponad 504 polskich kierowców w za-
kresie technik ekojazdy podczas krótkich kursów 
praktycznych. Kursy były przeprowadzone w Warsza-
wie, Wrocławiu, Lublinie, Świdniku, Łodzi, Poznaniu, 
Gorzowie Wielkopolskim, Kąkolewie, Bielsku-Białej, 
Łomiankach, Dąbrowie Tarnowskiej. Przeszkoleni 
kierowcy zmniejszyli zużycie paliwa średnio o 11,5%, 
a o ponad 10% zwiększyli prędkość jazdy;

 • Przeszkolono 25 instruktorów jazdy (z Poznania, 
Warszawy, Bielska-Białej, Lublina, Łodzi, Dąbrowy 
Tarnowskiej w zakresie nauczania technik ekojazdy;

 • Przygotowano, we współpracy z operatorem auto-
strady A1 i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, płyty CD z filmem 
dydaktycznym oraz konspektem poświęconym za-
sadom ekojazdy. Materiał ten był rozdawany kie-
rowcom korzystającym z autostrady A1 na odcinku 
przebiegającym przez województwa pomorskie   
i kujawsko-pomorskie;

 • Podniesiono poziom bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym;

 • Kierowcy, którzy skorzystali z krótkich kursów eko-
jazdy, zmniejszyli emisję CO2   o ponad 15 tys. kg.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Projekt Efficiency 2.1 jest finansowany ze środków UE  
w ramach programu Intelligent Energy Europe. Realizacja 
działań rozpoczęła się 1 kwietnia 2013 r. i będzie trwać 
przez 30 miesięcy. 

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia kon-
sumentom przy podejmowaniu decyzji zakupowych 
poprzez zapewnienie dostępu do bieżących informacji 
nt. najbardziej energooszczędnych produktów na rynku. 
Głównym narzędziem służącym temu celowi będzie bez-
płatna aplikacja na smartphony i tablety, która powstanie 
do końca 2013 r. Aplikacja będzie połączona z  bazą da-
nych innego portalu konsumenckiego prowadzonego 
przez FEWE – Euro Topten. Świadomość konsumentów 
nt. korzyści płynących ze stosowania energooszczędnych  
i zrównoważonych produktów będzie kształtowana  
także przy wykorzystaniu mediów społecznościowych 
(np. Twitter i Facebook) oraz poprzez portal projektu. 

EFFICIENCY 2.1 
Nowe media dla podniesienia świadomości konsumentów w zakresie zrównoważo-
nych i efektywnych energetycznie produktów
New media for top informed consumers regarding sustainable and energy efficient 
products

 • Austrian Energy Agency, Austria,
 • co2online gGmbH, Niemcy,
 • SEVEn, The Energy Efficiency Center, Czechy,
 • ADICONSUM – Associazione Difesa Consumatori  

e Ambiente, Włochy,
 • Ecoserveis, Hiszpania,
 • International Consumer Research Institute, Republika 

Słowenii,
 • KEPKA - Consumers Protection Centre, Grecja,
 • Guide Topten, Francja, 
 • European Environmental Bureau, Belgia,
 • EVOLARIS, Austria,
 • Bond Beter Leefmilieu, Belgia,
 • Polish Foundation for Energy Efficiency (FEWE), Polska.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Projekt jest w trakcie realizacji. Oczekiwane wyniki:

 • Zwrócenie uwagi na efektywne energetycznie  
i przyjazne środowisku produkty poprzez zapewnie-
nie konsumentom dostępu do przyjaznej aplikacji 
na telefon/tablet, stanowiącej źródło wsparcia przy 
podejmowaniu wyborów zakupowych; 

 • Wypełnienie luki w sektorze handlu detalicz-
nego poprzez zapewnienie bezpośrednio  
w miejscu sprzedaży dostępu do porad nt. ener-
gooszczędnych i zrównoważonych zakupów, 
a także użytkowania produktów;

 • Podniesienie świadomości konsumentów nt. ekolo-
gicznych zachowań w życiu codziennym; 

 • Wspieranie wdrażania przepisów dot. etykietowania 
produktów AGD (zastąpienie starej etykiety nową), 
telewizorów (obowiązek wprowadzony w listopa-
dzie 2011 r.) oraz oświetlenia domowego, jak rów-
nież deklarowanych etykiet dla urządzeń biurowych 
poprzez realizację działań informacyjnych, które 
będą pomagać konsumentom rozeznać się wśród 
stale rosnącej ilości komunikatów.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Wsparcie podczas podejmowania decyzji zakupo-
wych – promowanie zakupów energooszczędnych 
urządzeń;

 • Promocja energooszczędnych zachowań wśród 
konsumentów.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Celem projektu EnergyNeighbourhoods2 było upo-
wszechnienie wśród mieszkańców miast wiedzy na temat 
najlepszych praktyk związanych z oszczędzaniem energii 
w gospodarstwach domowych oraz zakupem energoosz-
czędnych produktów i usług. Doświadczenia ostatnich lat 
wskazują, że jakkolwiek informacje na temat są dostępne, 
zarówno w internecie, jak i licznych publikacjach druko-
wanych, to ich praktyczne zastosowanie przez indywi-
dualnych odbiorców jest nadal niewielkie. Stąd też pro-
pozycja promocji zagadnień związanych z budowaniem 
energooszczędnych postaw indywidualnych odbiorców 
energii (gospodarstw domowych) w formule konkursu 
oszczędzania energii. 

Do rywalizacji w ramach pierwszej, pilotażowej run-
dy konkursu oszczędzania energii w gospodarstwach 
domowych przystąpiło 14 „EnergoSąsiedztw” (grup)  
z Warszawy. Reprezentowały one łącznie 85 rodzin. Ry-
walizacja w konkursie trwała w okresie 01. 12. 2011 r.  do  
31. 03. 2012 r. 

Grupy składające się z przedstawicieli z 5–12 gospodarstw 
domowych były przygotowane do podjęcia wyzwania 
polegającego na zmniejszeniu zużycia energii w ramach 
współzawodnictwa z innymi grupami z Polski oraz Unii 
Europejskej. EnergoSąsiedztwo nie oznaczało, że wszyscy 
musieli być sąsiadami w sensie fizycznym. Mogło być to 
sąsiedztwo wirtualne, zawiązane przez grupę znajomych 
z pracy, szkoły, klubu lub innej społeczności. W konkursie 
istotne było, żeby jego członkowie znali się i byli w cią-
głym kontakcie ze sobą, dzięki czemu mieli więcej okazji 
do wymiany doświadczeń związanych z oszczędzaniem 
energii. 

ENERGOSĄSIEDZTWA 
EnergoSąsiedztwa - oszczędzają by wygrać
EnergyNeighbourhoods2

 • FRSO,
 • EKO TEAM,
 • SPÓŁDZIELNIA,
 • GRUPA MOSTOSTALOWA,
 • KRYCHA I PRZYJACIELE,
 • ARKUSZOWA I KASJOPEI,
 • ENERGOMANIACS,
 • RODZICE Z ŻOLIBOŻA,
 • PRZEDSZKOLE NR 132,
 • GROSZEK,
 • KAPE S.A.,
 • ENERGICZNE AKIDI,
 • COST CUTTERS & PRZYJACIELE,
 • OSZCZĘDNI.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Wyniki konkursu (grupowe): 

•	 I miejsce zajęło EnergoSąsiedztwo „Przedszko-
le 132”. Grupa liczyła 7 członków, oszczędności 
energii: 13,32%, 

•	 II miejsce zajęło EnergoSąsiedztwo „Spółdziel-
nia”. Grupa liczyła 7 członków, oszczędności 
energii: 7,15%,

•	 III miejsce – EnergoSąsiedztwo „Klub Groszek”. 
Grupa liczyła 9 członków, oszczędności ener-
gii: 5,98%;

 • Największe oszczędności indywidualne: 

•	 Pani Grażyna Rengwelska – EnergoSąsiedztwo 
„Oszczędni”  –  25,30%, 

•	 Pani Anna Amsterdamska – EnergoSąsiedztwo 
„FRSO” –  18,01%, 

•	 Pani Aleksandra Fajfer – EnergoSąsiedztwo 
„EKO Team” –  18,73%, 

•	 Pani Ewelina Podpora – EnergoSąsiedztwo 
„Grupa Mostostalowa”  –  17,24%,

•	 Pani Anna i Szczepan Hummel – EnergoSą-
siedztwo „Rodzice z Żoliborza” –  10,92%, 

•	 Pani Marta Mazurkiewicz – EnergoSąsiedztwo 
„Arkuszowa i Kasjopei” – 2,15%;

 • Przygotowanie odpowiedzi na „Wyzwania” (zadania 
dla chętnych) –  Pani Agnieszka Gomółka –  Energo-
Sąsiedztwo „Spółdzielnia” –  za najciekawszą pracę;

 • Oszczędności osiągnęły grupy: Przedszkole 132, 
Spółdzielnia, Klub Groszek, Energiczne Akidi , Arku-
szowa i Kasjopei, Oszczędni, FRSO.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W ankiecie ewaluacyjnej po zakończeniu konkur-
su wzięło udział 40 osób. Ponad połowa pytanych 
zgłosiła chęć obniżenia opłat za rachunki za energię.  
Aż 75 % osób chciało zrozumieć, w jaki sposób zu-
żywa się energię i jak można ją oszczędzać, a także 
wyraziło chęć zrobienia czegoś dla ochrony śro-
dowiska. Co trzeci z ankietowanych powiedział, 
że wzięcie udziału w Konkursie EnergoSąsiedztwa 
to dobry pretekst, żeby zrobić coś dla środowiska 
wraz ze znajomymi i sąsiadami. Piętnaście osób na  
40 wskazało, że chce przyczynić się  do ochrony śro-
dowiska w swoim mieście;

 • Ponad ¾ ankietowanych potwierdziło, że u nich  
w domu często lub zawsze wyłączane jest światło 
po wyjściu z pokoju. Więcej niż połowa responden-
tów powiedziała, że pralkę lub zmywarkę włączają 
dopiero po zapełnieniu. Co ciekawe, tylko dwie oso-
by wskazały, że ubrania suszone są u nich w suszar-
ce elektrycznej, a nie na wieszaku. Pozostali zawsze 
rozwieszają swoje ubrania;  

 • 75 % osób ankietowanych potwierdziło, że jeśli nie 
ładują telefonów komórkowych, ich ładowarki są 
wyłączane często lub zawsze z gniazdka; 

 • Aż 3/4 osób potwierdziło, że bardzo prawdopodob-
ne jest, że  w przyszłości zainicjują zainicjowanie roz-
mowy na temat oszczędzania energii.
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SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

EURO-TOPTEN był projektem wspieranym przez UE w ra-
mach programu Intelligent Energy Europe. W Polsce pro-
jekt ten był współfinansowany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Projekt dotyczył transformacji rynku energooszczędnych 
urządzeń powszechnego użytku, począwszy od urządzeń 
gospodarstwa domowego (pralki, chłodziarki), oświetle-
niowych, poprzez urządzenia grzewcze i napędowe (sil-
niki i pompy) małych mocy, aż po samochody osobowe. 
Głównym narzędziem były strony internetowe, które sta-
nowiły podstawę dla dalszych inicjatyw w zakresie pro-
mowania zakupu urządzeń mających wysoką sprawność 
energetyczną. Ważnym było sprawienie, aby konsument 
podczas zakupów kierował się parametrem energetycz-
nym urządzenia i aby wybierał te, które są najmniej ener-
gochłonne. 

Projekt obejmował następujące działania:

•	 Stworzenie krajowej strony internetowej www.top-
ten.info.pl prezentującej najlepsze urządzenia do-
stępne na polskim rynku w podziale na kategorie 
produktów oraz jej regularna aktualizacja;

•	 Rozpowszechnianie wiedzy o energooszczędnych 
urządzeniach poprzez prezentację niezależnych ran-
kingów porównawczych (lista top produktów) na 
stronie www.topten.info.pl;

•	 Promocja energooszczędnych zachowań wśród kon-
sumentów;

•	 Udostępnienie platformy edukacyjnej dla konsu-
mentów oraz uczniów szkół na stronie www.e-
szkolenia.fewe.pl;

•	 Przeprowadzanie konkursu dla uczniów szkół pole-

EURO TOPTEN
Euro Topten. Ograniczenie zużycia energii: sprawienie, by efektywne energetycznie pro-
dukty stały się najlepszym wyborem dla konsumentów, sprzedawców i producentów
Euro Topten. Reducing energy consumption: making efficient products the normal 
and best choice for consumers, retailers and manufacturers 

 • Austrian Energy Agency (AEA), Austria,
 • WWF European Policy Office, Belgia,
 • WWF Belgium, Belgia,
 • Stredisko pro efektivni vyuzivani energie (SEVEn), 

Czechy,
 • Motiva, Finlandia,
 • Fonds Mondial pour la Nature France, Francja,
 • Wuppertal Institut für Umwelt, Klima, Energie GmbH 

im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, 
Niemcy,

 • WWF Világ Természeti Alap Magyarország, Węgry,
 • Associazione italiana per il WWF for Nature - ONLUS, 

Włochy,
 • Ecofys b.v., Holandia,
 • Polish Foundation for Energy  Efficiency (FEWE), Pol-

ska.
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gającego na opracowaniu miniaudytu szkoły oraz 
konkursu dla osób fizycznych w oparciu o platformę 
e-szkoleniową;

•	 Opracowanie poradnika pt. „Energooszczęd-
ny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze,  
w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować”.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Wartość promocji projektu w 6 krajach partnerskich 
wyniosła ponad 2,1 mln euro;

 • Blisko 150 mln czytelników / słuchaczy / widzów 
miało medialny kontakt z inicjatywą TopTen w 6 kra-
jach partnerskich;

 • Odnotowano ponad 2,5 mln odwiedzin na 
stronach internetowych TopTen w 8 krajach 
partnerskich od początku trwania projektu;  
w tym 1,3 mln w okresie pomiędzy styczniem  
a październikiem 2008 r.; 

 • Odnotowano 6 mln odwiedzin na stronach inter-
netowych projektu TopTen u wszystkich partnerów, 
włączając stronę szwajcarskiego TopTen (4,3 mln 
wejść w 2008 r.); 

 • Miesięcznie średnia ilość wejść na strony 
wszystkich partnerów Euro-TopTen wynosiła  
226 000 (w okresie styczeń – październik 2008 r.).

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Promocja energooszczędnych zachowań wśród kon-
sumentów;

 • Przekształcenie rynku polegające na upowszechnie-
niu energooszczędnych urządzeń;

 • Upowszechnienie wiedzy o możliwościach w zakre-
sie stosowania efektywnych energetycznie rozwią-
zań i korzyściach z tego wynikających.
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Idea Topten powstała w 2000 r. w Szwajcarii. Od 
2006 r. projekt jest z powodzeniem realizowany  
w Polsce we współpracy z 21 partnerami z innych państw. 
Obecnie realizowana jest jego trzecia edycja, która będzie 
trwać do 31 grudnia 2014 r.

Podstawowym celem projektu jest sprawienie, aby naj-
ważniejszym kryterium wyboru w trakcie zakupów, poza 
spełnieniem kryteriów użytkowych, była dla klienta efek-
tywność energetyczna. To właśnie za tym kryterium kryje 
się mniejsze zużycie energii, niższe rachunki i wreszcie 
mniejsze obciążenie dla środowiska. Projekt zachęca 
konsumenta i daje mu możliwość prostego porównania  
i selekcji najbardziej energooszczędnych produktów. Dla 
każdej grupy produktów Topten przedstawione są także 
zalecenia dotyczące energooszczędnego użytkowania. 
Informacje te dostępne są na portalu www.topten.info.pl. 

Końcowym celem projektu jest wytworzenie wa-
runków, które doprowadzą do przesunięcia rynku  
w kierunku wyższej efektywności energetycznej produk-
tów. Strony internetowe Topten są odwiedzane przez 
dużą liczbę gości – potencjalnych nabywców, co spo-
woduje popyt na bardziej efektywne produkty. Ponadto 
wzrośnie pośród decydentów świadomość tego, że war-
to rozwijać instrumenty polityczne promujące produkty 
energooszczędne. Topten ma również na celu ukierunko-
wanie producentów na wytwarzanie bardziej energoosz-
czędnych produktów. Inicjuje również współpracę z rzą-
dami zainteresowanych krajów i z sektorem prywatnym, 
z konsumentami detalicznymi i przedsiębiorstwami ener-
getycznymi. W projekcie, poprzez konsumenta rozumia-
ne są również instytucje publiczne, które wykorzystując 
swoją siłę nabywczą oraz dokonując wyboru produktów 
oraz usług, są przyjazne dla środowiska i  mogą w istotny 
sposób przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. 

EURO TOPTEN MAX  
maksymalizacja komunikacji dla promocji najlepszych produktów
maximising TopTen communication on top runner product

 • North West Croatia Regional Energy Agency, Chor-
wacja,

 • ICLEI European Secretariat GmbH (ICLEI), Niemcy,
 • Austrian Energy Agency (AEA), Austria,
 • Wuppertal Institute for Climate, Environment and En-

ergy GmbH (WIKUE), Niemcy,
 • Motiva Ltd, Finlandia,
 • SEVEn, The Energy Efficiency Center, Republika Cz-

eska,
 • Netherlands Society for Nature and Environment, 

Holandia,
 • WWF France, Francja,
 • WWF Belgium, Belgia,
 • Polish Foundation for Energy Efficiency (FEWE), Polska, 
 • WWF, Hiszpania,
 • Quercus – National Association for Nature Conserva-

tion, Portugalia,
 • Lithuanian National Consumer Federation (LNCF), 

Litwa,
 • Energy Research and Modernising Institute, Rumunia,
 • Ecological Center Luxembourg (Oeko-Zenter), Luk-

semburg,
 • WWF Greece, Grecja,
 • WWF Italy, Włochy,
 • Öko-Institut - Institute for Applied Ecology (OEKO), 

Niemcy,
 • Friends of the Earth Norway, Norwegia,
 • Swedish Society for Nature Conservation, Szwecja,
 • Waste Watch, Wielka Brytania.
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Dodatkowo konsumenci powinni być świadomi,  
iż wszystkie produkty mają wpływ na środowisko natural-
ne w czasie ich cyklu życia (tj. od momentu produkcji do 
utylizacji urządzenia).

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Projekt jest w trakcie realizacji. Oczekiwane wyniki:

 • Rozwój portali Topten we wszystkich krajach part-
nerskich;

 • Współpraca z detalistami, producentami, sprzedaw-
cami, mediami, jednostkami samorządów terytorial-
nych, organizacjami pozarządowymi i konsumencki-
mi, instytutami badawczymi;

 • Promocja zielonych zamówień publicznych, w tym 
rozwój konkretnych narzędzi przetargowych, takich 
jak szablony do dokumentacji przetargowej. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Promocja energooszczędnych zachowań wśród 
konsumentów;

 • Przekształcenie rynku polegające na upowszechnie-
niu energooszczędnych urządzeń;

 • Upowszechnienie wiedzy o możliwościach w zakre-
sie stosowania efektywnych energetycznie rozwią-
zań i korzyściach z tego wynikających.
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Projekt Euro-Topten Plus wspierany był przez UE 
w ramach programu Intelligent Energy Europe.  
W projekcie brało udział 19 partnerów z szesnastu krajów. 
Był on kontynuacją programu Euro Topten, który był reali-
zowany w latach 2006 – 2008. W Polsce projekt  współfi-
nansowała  Unia Europejska, a także  Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nadrzędnym celem projektu była transformacja rynku 
w stronę energooszczędnych urządzeń  powszechnego 
użytku. Projekt miał na celu sprawić, aby konsumenci 
podczas zakupów kierowali się parametrem energetycz-
nym urządzenia i aby wybierali te, które są najmniej ener-
gochłonne. 

Oprócz utrzymywania strony internetowej projektu i aktu-
alizowania list produktów w poszczególnych kategoriach, 
systematycznie dodawano  nowe kategorie produktów 
oraz prowadzone były działania towarzyszące, mające na 
celu promocję projektu. 

Głównym efektem projektu był serwis konsumencki 
www.topten.info.pl, w którym prezentowano  najbardziej 
efektywną energetycznie 10-tkę produktów w różnych 
kategoriach spośród bogatej oferty urządzeń dostępnych 
na naszym rynku (m.in. sprzęt AGD, biurowy, kotły, pom-
py, silniki, kolektory słoneczne). W ramach projektu funk-
cjonowała platforma e-learningowa www.e-szkolenia.
fewe.pl, na której udostępniono dwa szkolenia: „Efek-
tywna energetycznie i przyjazna środowisku szkoła” oraz 
„Jestem świadomym obywatelem”. Podstawowym ce-
lem kursów była realizacja powszechnej edukacji społe-
czeństwa w zakresie świadomego i aktywnego udziału  
w oszczędzaniu energii w codziennym życiu. W oparciu 
o platformę e-szkoleniową przeprowadzono dwa konkur-
sy: dla uczniów szkół średnich oraz dla osób dorosłych. 

EURO TOPTEN PLUS 
Euro Topten Plus - rozszerzenie i wzmocnienie europejskiej inicjatywy promowania 
najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń i produktów powszechnego użytku
Euro Topten Plus. Extension and strengthening of the European Topten Initiatives 
and of the market for innovative and efficient products

 • French Environment and Energy Management Agen-
cy (ADEME), Francja,

 • WWF European Policy Programme AISBL, Belgia,
 • ICLEI European Secretariat GmbH, Dania,
 • Austrian Energy Agency, Austria,
 • Wuppertal Institute for Climate, Environment and En-

ergy GmbH, Niemcy,
 • Motiva Ltd, Finlandia,
 • SEVEn, The Energy Efficiency Center, Czechy,
 • German Energy Agency, Niemcy,
 • World Wildlife Fund France, Francja,
 • WWF Belgium, Belgia,
 • Polish Foundation for Energy  Efficiency (FEWE), Pol-

ska,
 • WWF Spain, Hiszpania,
 • Quercus – National Association for Nature Conserva-

tion, Portugalia,
 • Lithuanian National Consumer Federation, Litwa,
 • Energy Research and Modernising Institute-ICEMEN-

ERG, Rumunia,
 • Ecological Center Luxembourg, Luksemburg,
 • WWF Greece, Grecja,
 • WWF Italy, Włochy,
 • Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, Niemcy,
 • Norwegian Society for the Conservation of Nature / 

Friends of the Earth Norway, Norwegia.
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Pierwszy z nich –  „Chronię klimat poprzez zrównoważone 
użytkowanie energii”  skierowany był do szkół średnich. 
Temat konkursu zakładał wykonanie zdjęć lub nakręcenie 
krótkiego filmu/animacji promujących lub przedstawia-
jących ochronę klimatu Ziemi poprzez zrównoważone 
użytkowanie energii. Z kolei konkurs dla dorosłych skiero-
wany był do wszystkich osób zainteresowanych oszczę-
dzaniem energii mieszkających na terenie całego kraju. 
Podstawowym kryterium oceny uczestników konkursu 
było przystąpienie do kursu elektronicznego pt. „Jestem 
świadomym obywatelem” oraz zaliczenie testów spraw-
dzających zdobytą po każdej lekcji wiedzę.  Dodatkowo 
prowadzony był konkurs dla producentów kotłów, które-
go celem było stworzenie listy najlepszych pod wzglę-
dem efektywności energetycznej i przyjaznych środo-
wisku kotłów małej mocy. W ramach projektu podjęto 
również współpracę z gminami, dla których opracowano 
krótkie artykuły prasowe napisane z myślą o powszech-
nym czytelniku, mające na celu podniesienie świadomo-
ści społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • 16 portali Topten (w Polsce topten.info.pl) pre-
zentujących stale aktualizowane listy naj-
lepszych urządzeń dostępnych na rynkach 
poszczególnych krajów partnerskich wraz  
z zaleceniami użytkowania oraz kryteriami wyboru;

 • Ponad 4,65 mln odwiedzających w ciągu trzech lat 
realizacji projektu;

 • Zróżnicowany wpływ na wiele grup docelowych: 
dopasowane informacje dostarczane konsumen-
tom, politykom, samorządom, organizacjom poza-
rządowym,  instytucjom użyteczności publicznej, 
producentom, sprzedawcom i wielu innym. W re-
zultacie nawiązano ponad 75 partnerstw w Europie;

 • Prawie 366 mln czytelników / słuchaczy / widzów 
z 16 krajów partnerskich miało medialny kontakt  
z inicjatywą Topten;

 • Rozwój inicjatywy Topten poza rynkiem europej-
skim – powstały strony Topten w Chinach oraz  
w Stanach Zjednoczonych. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Promocja energooszczędnych zachowań wśród 
konsumentów;

 • Prezentacja najbardziej energooszczędnych pro-
duktów dostępnych na polskim rynku w portalu  
www.topten.info.pl;

 • Transformacja rynku w kierunku urządzeń energo-
oszczędnych.
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Raporty opisowe EurObserv’ER, zorientowane na opi-
nię publiczną, media, a także decydentów, inwestorów  
i przedstawicieli przemysłu, zapewniają kompleksowy ob-
raz aktualnej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE) w Unii Europejskiej.

Europejskie konsorcjum EurObserv’ER monitoruje i ana-
lizuje rozwój poszczególnych sektorów OZE w Euro-
pie (energia wiatrowa, fotowoltaika, energia słoneczna, 
energia geotermalna, małe elektrownie wodne,  biogaz, 
biopaliwa, biomasa stała i gruntowe pompy ciepła), a dla 
pojedynczych technologii publikuje raporty – tzw. baro-
metry. „Europejski barometr energii odnawialnej” przed-
stawia aktualne trendy w sektorze energetyki odnawial-
nej. Na jego łamach można znaleźć informacje dotyczące 
statystyki energetycznej (liczby instalacji, sumarycznych 
mocy, ilości wyprodukowanej energii, itp.); poziomu za-
trudnienia i obrotów w przemyśle i usługach związanych 
z daną technologią OZE oraz dotychczasowe i planowa-
ne programy wsparcia dla poszczególnych technologii 
OZE. Nowo opracowywane wskaźniki mierzą nie tylko 
skutki społeczno-gospodarcze, ale również koniunktu-
rę biznesową dla całego rynku OZE, a także wybranych 
branż i firm. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów i bliskiej 
współpracy z krajowymi ekspertami, barometry zawierają 
najważniejsze i najbardziej aktualne informacje – rzetel-
niejsze niż dane różnych agencji statystycznych. 

EurObserv’ER 
Europejski barometr energii odnawialnej
Renewable energy barometer

 • Observ’ER, Francja, 
 • ECN, Holandia, 
 • Instytut Energetyki Odnawialnej, EC BREC IEO, Polska, 
 • Josef Stefan Institut, Słowacja, 
 • Renac, Niemcy
 • Frankfurt School of Finance&Management, Niemcy. 

Należy jednak zaznaczyć, że w trakcie 15-tu lat trwania 
projektu partnerzy zmieniali się -– wyżej wymienieni  są 
członkami konsorcjum 12-ej edycji projektu.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Każdego roku publikowanych jest kilka barometrów 
tematycznych, które zawierają najświeższe informacje 
o rynku OZE z całej UE na tle gospodarek światowych 
(m.in. USA, Chiny). W pierwszej połowie roku publiko-
wane są raporty tematyczne dla roku poprzedzającego 
z zakresu elektrowni wiatrowych, PV i kolektorów sło-
necznych, w drugiej zaś raporty dotyczące pozostałych 
technologii: biopaliw, pomp ciepła  biogazu oraz bioma-
sy stałej. Technologie, które w danym roku nie są objęte 
odrębnym raportem, pojawiają się w raporcie podsumo-
wującym „Stan rozwoju sektora w roku…”. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Europejskie barometry energii odnawialnej dostęp-
ne są na 2 lata przed opublikowaniem informacji 
oficjalnych przez Eurostat. Od 2013 roku raporty 
tłumaczone będą również na język polski. Wszystkie 
publikacje dostępne są w wersji elektronicznej, na-
tomiast raport podsumowujący „Stan rozwoju sek-
tora w roku…” wydawany jest w formie papierowej;

 • Konsorcjum EurObserv’ER zamieszcza interaktyw-
ną bazę danych wskaźnikowych na stronach www.
energies-renouvelables.org (francuskojęzyczna)  
i www.eurobserv-er.org (anglojęzyczna). Kliknięcie 
bannera «Interactive EurObserv’ER Database» po-
zwala pobrać dane w formacie MS Excel;

 • Od 2013 roku konsorcjum EurObserv’ER również 
rozpocznie gromadzenie danych dotyczących ryn-
ków finansowych dla sektora OZE, co jest szczegól-
nie cenną i przydatną informacją dla przedsiębior-
ców. Publikacje wzbogacone zostaną o  wiadomości 
z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze fi-
nansowania projektów OZE;

 • Aktualne informacje na temat rozwoju sektora od-
nawialnych źródeł energii dostępne są od ponad  
15 lat dla obywateli UE, przedsiębiorców i naukow-
ców. Raporty EurObserv’ER mają ponad 100 tys. 
czytelników, a ich spektrum oddziaływania sięga 
znacznie poza obszar UE, bowiem spotykają się  
z zainteresowaniem ze strony odbiorców na całym 
świecie.
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Celem projektu było opracowanie narzędzi ułatwiających 
wdrożenie dobrowolnych zobowiązań długotermino-
wych pomiędzy rządem a branżowymi organizacjami 
i przeprowadzenie 3 procesów wdrażania LTA krajach 
uczestniczących w projekcie. Poprzez realizację projektu 
możliwe było osiągnięcie korzyści dla obu stron, takich 
jak: oszczędzanie energii i jej kosztów, ograniczenie re-
strykcyjnego prawodawstwa środowiskowego, zmniej-
szenie wymagań formalnych dla branży, poprawa śro-
dowiskowego wizerunku całej branży oraz osiągnięcie 
krajowych celów środowiskowych. 

EU LTA UPTAKE  
Przyspieszenie wdrożenia dobrowolnych zobowiązań w przemyśle
European Uptake of Industrial Long Term Agreements

 • SenterNovem, Holandia,
 • Econotec, Belgia,
 • Sofia Energy Agency (SOFENA), Bułgaria, 
 • Enviros, Czechy, 
 • Motiva Oy, Finlandia, 
 • Centre for Renewable Energy Sources  (CRES), Grecja,
 • Swedish Energy Agency  (STEM), Szwecja, 
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), 

Polska, 
 • New Energy Performance AS  (Nepas), Norwegia.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • W ramach projektu stworzona została platforma 
dla branży przemysłowej MŚP, dzięki której przed-
siębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, a także 
krajowi, regionalni i lokalni przedstawiciele rządowi 
i samorządowi mogli wymieniać się informacjami  
i wiedzą na tematy: jak wdrożyć dobrowolne zo-
bowiązania w zakresie efektywności energetycznej  
i system benchmarkingu wskaźników efektywności 
energetycznej, w jaki sposób obliczać czas zwrotu 
inwestycji przedsięwzięć efektywności energetycz-
nej, planować przedsięwzięcia oszczędności ener-
getycznej oraz wielu innych ważnych dla branży 
informacji dot. zużycia energii;

 • Świadomą decyzją było wybranie sektora przemysłu 
wyrobów tekstylnych, usług pralni przemysłowych  
i użytkowników końcowych, jakimi są hotele;

 • W dłuższej perspektywie LTA dla przemysłu wykoń-
czeń wyrobów tekstylnych i przemysłu usług pralni-
czych wykazały następujące osiągnięcia:   w przemy-
śle wykończeń wyrobów tekstylnych doprowadziły 
do ok. 11 %  poprawy efektywności energetycznej 
w ciągu ostatnich 7 lat,  w przemyśle usług pralni-
czych  –  do ok. 17%.  Branża hotelarska stanowi 
istotny sektor w Europie. Zaangażowanie  tej branży 
w program oszczędności energii może mieć znaczą-
cy wpływ na zachowania związane ze zużywaniem 
energii przez konsumentów (na podstawie wyników 
holenderskich LTA 1998 – 2005).

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Łatwy dostęp do ww. platformy; 

 • Poprawa jakości usług dla poszczególnych ich 
członków; 

 • Wpływ na tworzenie i wdrażanie oraz stosowanie 
prawodawstwa poziomu krajowego i branżowego;

 • Ocena narzędzi, które zostały stworzone i umiesz-
czone w formie strony internetowej w ramach pro-
jektu i przetestowane w praktyce;

 • Wkład w dyskusję oraz warsztaty na poziomie krajo-
wym oraz na poziomie międzynarodowym;

 • Dostęp do przykładów energooszczędnych przed-
sięwzięć ;

 • Możliwość zastosowania zarządzania energią w za-
kładzie;

 • Dostęp do międzynarodowego (dla danej branży) 
systemu benchmarkingu;

 • Łatwiejszy dostęp do nieodpłatnych konsultacji lub 
innych form wsparcia pro- efektywnościowej polity-
ki energetycznej w kraju; 

 • Osiągnięcie krajowych oraz europejskich celów do-
tyczących oszczędności energii oraz efektywności 
energetycznej;

 • Umożliwienie urzędnikom odpowiedzialnym za 
efektywność energetyczną kontaktu i dyskusji  
z branżą MŚP w dwustronnej, otwartej i bezpiecznej 
atmosferze;

 • Projekt dostarczył stosownych wytycznych i moż-
liwości usprawnienia monitoringu typu bottom-
up sektorów zaangażowanych w LTA. Projekt ten 
współpracował między innymi z projektem EMEES 
i wykorzystywał wyniki oparte na doświadczeniach 
w konsorcjum. 
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W ramach projektu EURONET 50/50 (www.euronet50-50.
eu) ponad 50 europejskich szkół, w tym 11 szkół z Polski, 
wdrożyło tzw. metodologię 50/50, która pomogła im po-
znać swoje zużycie energii oraz ograniczyć jej wykorzysta-
nie poprzez zmianę zachowań uczniów i innych użytkow-
ników budynku szkoły. Koncepcja 50/50 powstała w 1994 
roku w Hamburgu (Niemcy). Zakłada ona wprowadzenie 
finansowej zachęty do oszczędzania energii dla szkół i ich 
organów prowadzących (zwykle są to władze lokalne): 
50% kwoty zaoszczędzonej dzięki wprowadzeniu przez 
uczniów i nauczycieli środków służących oszczędzaniu 
energii zostaje wypłacone szkole, podczas gdy drugie 
50% stanowi oszczędność dla władz lokalnych, które pła-
cą rachunki. W rezultacie każdy wygrywa: szkoła zyskuje 
dodatkowe pieniądze, organ prowadzący ponosi niższe 
koszty, a efektywne energetycznie szkoły przyczyniają się 
do osiągnięcia lokalnych celów energetycznych i klima-
tycznych. 

Realizacja działań projektowych składała się z trzech faz: 
planowania, wykonania oraz oceny. 

W pierwszej fazie przeanalizowano warunki realiza-
cji projektu w poszczególnych krajach partnerskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich systemów 
edukacyjnych. Na tej podstawie opracowano wspólną 
metodologię 50/50. W fazie planowania wybrano też 
szkoły pilotażowe biorące udział w projekcie. W drugiej, 
trwającej 2 lata fazie realizacji projektu, metodologia 
50/50 została wdrożona w  58 szkołach tworzących tzw. 
„Sieć 50/50”. W każdej ze szkół powołany został zespół 
ds. energii odpowiedzialny za zaplanowanie i wdroże-
nie środków oszczędności energii, jak również wyko-
nany został audyt energetyczny, który pozwolił określić 
stan budynku, aktualne zużycie energii oraz potencjał jej 
oszczędności. W ramach projektu opracowane zostały 

EURONET 50/50 
50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych
50/50 European Network of Education Centres

 • Prowincja Barcelona (ES), koordynator, Hiszpania,
 • Niezależny Instytut ds. Środowiska, Niemcy,
 • Lokalna Agencja ds. Energii i Środowiska, Włochy,
 • Uniwersytet w Vaasa, Finlandia,
 • Agencja ds. Koordynacji Rozwoju Obszaru Jeziora 

Balaton, Węgry,
 • Zgromadzenie Miasta Almada, Portugalia,
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Pol-

ska,
 • Region Kreta, Grecja,
 • Agencja Energetyczna Regionu Savinjska, Šaleška  

i Koroška, Słowenia.
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również wspólne materiały edukacyjne, które pomogły 
szkołom wdrożyć metodologię 50/50.  W fazie końcowej 
dokonana została ocena doświadczeń szkół zaangażowa-
nych w działania projektowe oraz efektów ich realizacji. 

„Sieć 50/50” jest nadal aktywna. W jej ramach szkoły wy-
mieniają się wiedzą, doświadczeniami i najskuteczniej-
szymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce, aktywizu-
jąc nowe ośrodki edukacyjne z całej Europy.  

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

W ramach projektu EURONET 50/50 58 europejskich 
szkół, w tym 11 z Polski, podjęło wspólne wysiłki na rzecz 
ograniczenia zużycia energii. Udało się im osiągnąć na-
stępujące główne rezultaty: 

 • We wszystkich 58 szkołach utworzone zostały ze-
społy ds. energii złożone z uczniów, jednego lub 
dwóch nauczycieli i szkolnego woźnego, które  
w okresie dwóch lat (2010 i 2011) badały, jak w szko-
le wykorzystywana jest energia oraz podejmowały 
działania mające ograniczyć jej zużycie. Zespoły ds. 
energii były wspierane przez partnerów projektu 
oraz swoje urzędy miast/gmin;

 • Opracowano wspólną, złożoną z 9 kroków meto-
dologię 50/50, angażującą uczniów w proces zarzą-
dzania energią w szkole i uczącą ich ekologicznych 
zachowań poprzez konkretne działania. W celu 
ułatwienia wdrażania metodologii przygotowano 
też pakiet materiałów edukacyjnych, obejmujący 
poradnik dla nauczycieli, scenariusze lekcji, arkusze 
robocze i instrumenty pomiarowe;

 • W pierwszym roku wdrażania w szkołach metodo-
logii 50/50 przynajmniej 50% szkół należących do 
„Sieci 50/50” ograniczyło zużycie energii. Udało im 
się osiągnąć założony cel w zakresie redukcji emisji 
CO2 wynoszący 2,5% oraz zyskać dodatkowe środ-
ki finansowe w wysokości średnio 500 € na szkołę. 
Środki te są efektem podziału oszczędności uzyska-
nych w w efekcie działań projektowych pomiędzy 
szkołę a gminę.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W projekcie EURONET 50/50 wzięło udział 11 pol-
skich szkół podstawowych, które wdrożyły meto-
dologię 50/50 przy wsparciu Stowarzyszenia Gmin 
Polska Sieć „Energie Cités” – polskiego partnera 
projektu. Szkoły te powołały zespoły ds. energii, któ-
re zajęły się oceną wykorzystania energii w szkole 
i poprawy sytuacji w tym zakresie, wykazując się 
przy tym ogromną kreatywnością i entuzjazmem.  
W efekcie działań podjętych przez zespoły ds. ener-
gii, większości polskich szkół uczestniczących w pro-
jekcie EURONET 50/50 udało się ograniczyć zużycie 
energii, a połowa zaoszczędzonych środków została 
im wypłacona przez urzędy gmin – współbenefi-
cjentów projektu;

 • W ramach projektu opracowano wiele przydatnych 
poradników, scenariuszy lekcji i innych publikacji 
mających ułatwić nauczycielom pracę z uczniami  
w różnych obszarach związanych z tematyką oszczę-
dzania energii i ochrony klimatu. Publikacje te, w tym 
poradnik „Oszczędzanie energii w szkołach” czy płyta 
CD „Jak chronić środowisko? Materiały dydaktycz-
ne dla nauczycieli”, były szeroko rozpowszechniane  
w polskich szkołach, zachęcanych w ten sposób  do 
przystąpienia do „Sieci 50/50”.
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Projekt ten jest kontynuacją zrealizowanego w latach  
2005 – 2007 w krajach starej 15-tki projektu BESS (Bench-
marking and Energy management Schemes in SMEs), 
mającego na celu wsparcie Małych i Średnich Przed-
siębiorstw (MŚP) w obniżaniu zużycia przez nie energii. 
Wdrożenie systemu zarządzania energią pozwala na 
regularną obserwację jej zużycia, wykrycie potencjału  
oszczędności oraz wprowadzanie przedsięwzięć energo-
oszczędnych. 

Do zadań ExBESS (rozszerzonego projektu BESS) należy 
rozszerzenie wyników BESS o nowe przemysłowe sektory 
MSP wewnątrz i poza przemysłem żywności i napojów, 
np. producentów tekstyliów/dywanów, sektor maszyn, 
rzemieślników (np. instalatorów) itd., reprezentowane np. 
przez aktywne międzynarodowo konsorcjum członków 
CITEVE, CNA i Centexbel;  wprowadzenie mechanizmów 
finansowych w celu zwiększenia inwestycji na rzecz efek-
tywności energetycznej, będących wynikiem aktywnego 
zaangażowania firm ESCO w krajach uczestniczących, 
ulepszenie systemu e-learningu BESS poprzez sprawie-
nie, że będzie on bardziej przyjazny użytkownikom, i roz-
szerzenie go o wielojęzykowe opcje przesyłania danych, 
co z kolei uczyni witrynę bardziej elastyczną i lepiej dopa-
sowaną do potrzeb wszystkich uczestniczących krajów. 

 

ExBESS 
Benchmarking i zarządzanie energią w MŚP – przedłużenie działań
Extention of Benchmarking and Energy management Schemes in SMEs

 • SenterNovem, koordynator projektu, Holandia  
 • New Energy Performance AS (NEPAS), Norwegia,
 • CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES, CRES, 

Grecja,
 • Enviros s.r.o., Republika Czeska,
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), 

Polska,
 • EKODOMA, Łotwa, 
 • Energy Centre Bratislava, (ECB), Słowacja,
 • Romanian Agency for Energy Conservation (ARCE), 

Rumunia,
 • Wetenschappelijk en technisch centrum van de Bel-

gische textielniverheid (CENTEXBEL), Belgia,
 • Technological Centre for the Portugese Textile and 

Clothing Industry (CITEVE), Portugalia,
 • National Confederation for Craft sector and SMEs 

(CNA), Włochy.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

W ramach projektu ExBESS została uaktualniona oraz 
przetłumaczona na język polski istniejąca już platforma 
internetowa z dostępnym nieodpłatnie pakietem na-
rzędzi oraz systemem e-learningu. Pakiet zawierał także 
obszerny podręcznik, wzór audytu energetycznego, listę 
typowych, możliwych do wprowadzenia przedsięwzięć 
i działań energooszczędnych oraz wiele innych narzędzi 
systemowych pomocnych przy zarządzaniu energią.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Uczestnicy projektu mogli skorzystać z systemu 
benchmarkingu, który pozwalał na porównanie 
wskaźników zużycia energii w różnych przekrojach 
z innymi podobnymi zakładami, również na pozio-
mie międzynarodowym oraz umożliwiał wymianę 
doświadczeń;

 • Zrealizowany w poprzednich latach w 53 pilotowych 
zakładach z 11 krajów Europy projekt BESS wykazał, 
że oferowane narzędzia są łatwe do wprowadzenia, 
zgodne z aktualnymi potrzebami zakładów, a co 
najważniejsze, stanowią możliwość poprawy efek-
tywności energetycznej, a tym samym obniżenie 
kosztów zużycia energii. Uczestnictwo w projekcie 
daje również możliwość interesujących kontaktów 
na forum międzynarodowym.
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Dla osiągnięcia celu, którym było wskazanie możliwości 
obniżenia zużycia energii w sektorze odlewniczym, opra-
cowano metodykę powszechnego audytu energetyczne-
go dla odlewni, mającego na celu określenie potencjału 
w zakresie oszczędności zużycia energii. Została stworzo-
na metodyka przeglądów energetycznych jako prostego 
narzędzia dla przeglądu i oceny energochłonności danej 
odlewni. W ramach projektu opracowano także sposób 
wyliczenia wskaźnika efektywności energetycznej dla 
odlewni. Została stworzona baza danych dla najlepszych 
rozwiązań praktycznych w zakresie oszczędności energii. 
Opracowano przewodnik dobrych praktyk (rozwiązań)  
w zakresie potencjału  oszczędności i szans w tym zakre-
sie dla odlewni.

W celu realizacji zadań wynikających z wymogów projek-
tu, przeprowadzono w wytypowanych przez Partnerów 
odlewniach audyty energetyczne oraz studia porównaw-
cze podobnych profilowo odlewni na podstawie przeglą-
du – ankietyzacji metodą  „Monkey survey”.

Ankieta została rozesłana do szeregu odlewni europej-
skich, w tym kilkudziesięciu polskich.

Zgromadzony materiał posłużył do analizy porównaw-
czej gospodarki energetycznej w odlewniach europej-
skich i krajowych oraz do określenia współczynnika, czy 
też wskaźnika efektywności energetycznej (EEI – energy 
efficiency index).

W Polsce wytypowano wcześniej do audytu Odlewnię 
Żeliwa „JAFAR” w Jaśle będącą MŚP. Pomimo niesprzyja-
jących warunków (zakład w rekonstrukcji po stratach na 
skutek nie przewidzianej powodzi w 2010 r.), przeprowa-
dzono dwuczęściowy audyt energetyczny, budynków 
i urządzeń technologicznych, którego wynikiem było 
wskazanie potencjału oszczędnościowego pozwalające-

FOUNDRYBENCH
Benchmarking Efektywości Energetycznej w Przemyśle Odlewniczym
The Benchmarking of Foundry Energy Efficiency

 • Hermia Ltd., koordynator, Finlandia,
 • AX Consulting Ltd., Finlandia,
 • Institut für Giessereitechnik GmbH, Niemcy,
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Polska,
 • Centre Technique des Industries de la Fonderie, Franc-

ja,
 • SweCast AB, Swedish Institute of Casting Technology, 

Szwecja,
 • The International Meehanite Metal Co. Ltd. W. Bryta-

nia,
 • Tecnalia – Inasmet, Hiszpania,
 • Assofond, Włochy.
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go na znaczną poprawę wskaźnika efektywności.

Partner polski, w ramach przeglądu, zwrócił się listownie 
i e-mailowo do kilkudziesięciu wytypowanych ze swojej 
bazy statystycznej odlewni krajowych, jak również od-
lewni z Republiki Czeskiej i Słowacji z apelem o wypełnie-
nie przygotowanych formularzy ankiety.

 Odzew odpowiadał średniej wartości tego typu ankiety-
zacji i  pomimo nakreślenia celu i korzyści wynikających  
z uczestnictwa w przeglądzie, kształtował się na poziomie 
poniżej 20%. Niestety, nie otrzymano odpowiedzi z firm 
związanych z kapitałem obcym, a z zagranicy, poza jed-

nym wyjątkiem, wcale. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • W czasie trwania projektu odbyło się kilka spotkań 
roboczych w formie „warsztatów”, na których zapre-
zentowane zostały  narzędzia oraz praktyczne po-
miary czynników energetycznych w odlewni;

 • W ramach akcji służących rozpowszechnieniu idei  
i wyników projektu, konferencjom, seminariom oraz 
imprezom targowym krajowym i zagranicznym to-
warzyszyły komunikaty i prezentacje (MTP – w Po-
znaniu, Metal-Kielce czy GIFA w Dusseldorfie);

 • Ważnego znaczenia nabiera w kontekście działań 
pro oszczędnościowych zbiór przepisów prawnych 
dotyczących gospodarki energetycznej (Prawo 
Energetyczne), obowiązujących w poszczególnych 
Państwach członkowskich UE , do których należy 
dostosować zalecane działania.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

W wyniku projektu wskazany został potencjał, jakim dys-
ponują odlewnie jako zakłady o dużej energochłonności 
w zakresie oszczędności zużycia środków energetycznych 
oraz znaczenie okresowych audytów energetycznych, 
wynikiem których powinno być wskazanie miejsc, spo-
sobów rozwiązania i rachunku kosztów, co jest indywi-
dualną sprawą zróżnicowanych zakładów odlewniczych. 
Niemniej ustalenie progowego wskaźnika efektywności 
energetycznej danego zakładu przemysłowego powinno 
być czynnikiem limitującym opłacalność i zarazem kon-
kurencyjność jego egzystencji na rynku. 
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Działania w projekcie GreenLabelsPurchase podzielone 
zostały na 8 pakietów:

Pakiet 1: Koordynacja projektu:

W ramach tego pakietu odbywały się spotkania robocze, 
posiedzenia międzynarodowego komitetu sterującego, 
komitetów krajowych, zostały przygotowane raporty 
techniczne, raport połówkowy oraz końcowy. 

Pakiet 2: Analiza krajowych procedur zamówień publicznych :

W ramach tego pakietu, po uwzględnieniu doświadczeń 
poszczególnych partnerów przygotowana została strate-
gia projektu. Główne działania obejmowały:

 • analizę krajowych i międzynarodowych standardów 
zamówień (polityka i prawodawstwo) oraz realizacja 
procesu w praktyce,

 • przygotowanie opisu i ocena 10 dobrych praktyk 
(każdy partner) dotyczących wykorzystania etykiet 
w procesie zamówień,

 • wybranie i opis krajowych i europejskich etykiet 
energetycznych,

 • definicję głównych barier (prawnych, organizacyj-
nych i finansowych) w realizacji procesu zamówień 
dla instytucji prywatnych i publicznych na krajowym 
i europejskim poziomie.

Pakiet 3: Przygotowanie materiałów i narzędzi:

W ramach tego pakietu przygotowane zostały najważ-
niejsze narzędzia i dokumenty oraz przewodniki na temat 
procedury zamówień obejmujące:

 • moduł ogólny z opisem regulacji prawnych odno-
szących się do „zielonych zamówień”, w tym publicz-
nych w poszczególnych krajach

 • różnorodne moduły techniczne z opisem potencjału 

GREEN LABEL PURCHASE
Perspektywy dla uwzględniania efektywności energetycznej w realizacji procedur 
zamówień publicznych
making a greener procurement with energy labels

 • Berliner Energieagentur (BE), Niemcy,
 • B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt 

(BSU), Niemcy, 
 • O.Ö. Energiesparverband OÖ (ESV), Austria,
 • Motiva Oy (MOTIVA), Finlandia,
 • Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 

(ENEA), Włochy,
 • Building and Civil Engineering Institute ZRMK (ZRMK), 

Słowenia,
 • Efeko Ltd (Efeko), Finlandia,
 • Centre for Energy Efficiency (EnEffect), Bulgaria,
 • Ekodoma, Łotwa,
 • Budapest University of Technology and Economics 

(BUTE), Węgry,
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), Polska,
 • Centre for Environmental Studies Foundation (CES), 

Węgry.
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oszczędności dla: IT, urządzeń gospodarstwa domo-
wego, oświetlenia, pojazdów, systemów i kompo-
nentów budowlanych, zielonej energii,

 • narzędzie kalkulacyjne do analizy ekonomicznej i 
porównania kosztów zakupu i kosztów w całym cy-
klu życia (LCC)

 • standardowy tekst ogłoszenia o zamówieniu

 • moduł szkoleniowy obejmujący procedury zamó-
wień publicznych.

Pakiet 4: Przygotowanie i realizacja projektów pilotażowych:

W ramach pakietu czwartego dla wybranej grupy insty-
tucji i przedsiębiorstw przeprowadzono działania mające 
na celu przygotowanie oraz realizację projektów pilota-
żowych dotyczących zielonych zamówień. Do realizacji 
tych projektów zostały wykorzystane materiały przygoto-
wane w ramach pakietu 3.

Pakiet 5: Rozpowszechnienie wykorzystywania etykiet 
energetycznych w procesie zamówień:

W ramach pakietu piątego przeprowadzono akcję roz-
powszechniania materiałów przygotowanych w ramach 
dotychczasowych działań. Akcja ta dotyczyła:

 • wysyłki mailowej do instytucji publicznych, sektora 
usług, administracji sektora przemysłowego oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw,

 • wystąpień na konferencjach, seminariach dotyczą-
cych tego zagadnienia,

 • konsultacji i spotkań indywidualnych,

 • rozpowszechnienia strony internetowej

 • przygotowania raportu na temat krajowych do-
świadczeń, ich oceny oraz wskazówek dla wdrażania 
na poziomie krajowym.

Pakiet 6: Przygotowanie zrównoważonej polityki zamówień:

W oparciu o zabrane doświadczenia został przygotowany 
raport dotyczący dotychczasowej współpracy z zaintere-
sowanymi podmiotami, jak również przeprowadzonao 
promocję zrównoważonej polityki zakupów przy współ-
pracy z tymi podmiotami. Działania w ramach tego pakie-
tu obejmowały:

 • przygotowanie definicji dobrej praktyki odnoszącej 
się do polityki zamówień oraz określenie czynników 
sukcesu, jak również wybór grupy docelowej dal-
szych działań

 • rozpowszechnianie informacji wśród zainteresowa-
nych podmiotów

 • prezentacje na konferencjach i warsztatach tema-
tycznych

 • konsultacje i spotkania indywidualne

 • przygotowanie wniosków dla dalszego rozwoju po-
lityki i następnych projektów.

Pakiet 7-8: Działania rozpowszechniające:

W ramach prowadzonych działań rozpowszechniających 
przygotowana została strona internetowa w języku an-
gielskim, z podstronami w językach narodowych. Każdy z 
partnerów zobowiązany był do publikacji w prasie krajo-
wej artykułów i notatek prasowych z informacjami o wy-
nikach. Na zakończanie projektu została zorganizowana 
konferencja podsumowująca.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Głównym rezultatem jest zmiana w procedurach 
zamówień publicznych, tak aby zamawiane urzą-
dzenia i wyposażenie musiało spełniać konkretne 
wymogi w zakresie efektywności energetycznej.

 • Opracowano wzorcowe procedury postępowania, 
wzorcowa dokumentacja przetargowa oraz porad-
niki i narzędzia obliczeniowe ułatwiające dokonywa-
nie analiz oraz wdrażanie i promocje prawa Zamó-
wień publicznych.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W ramach projektu zostały opracowanie wzorcowe 
procedury postępowania, wzorcowa dokumentacja 
przetargowa oraz poradniki i narzędzia obliczenio-
we ułatwiające dokonywanie analiz oraz wdrażanie i 
promocję prawa zamówień publicznych.

 • Przeprowadzone projekty pilotażowe pozwoliły 
zdobyć doświadczenie, które może być wykorzysta-
ne przy przygotowaniu następnych procedur prze-
targowych. 
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W ramach projektu  wypracowana została metodyka 
etykietowania, mająca na celu przedstawienie informacji  
o potencjalnym wpływie wyrobu budowlanego na 
aspekty energetyczne lub energetyczno-środowiskowe. 
Została przeprowadzona akcja znakowania wybranych 
wyrobów (wyroby były zgłoszone dobrowolnie przez pro-
ducentów współpracujących przy projekcie. Powstał  ka-
talog produktów w formie elektronicznego narzędzia dla 
projektantów i inwestorów oraz przeprowadzone zostały 
warsztaty i konferencja tematyczna.

GREEN IT  
Inicjatywa na rzecz promocji eko-wyrobów w przemyśle budowlanym
Green Initiative for energy efficient eco-products in the construction industry

 • Austrian Energy Agency, Austria,
 • co2online gGmbH, Niemcy,
 • SEVEn, The Energy Efficiency Center, Czechy,
 • ADICONSUM – Associazione Difesa Consumatori  

e Ambiente, Włochy,
 • Ecoserveis, Hiszpania,
 • International Consumer Research Institute, Republika 

Słowenii,
 • KEPKA - Consumers Protection Centre, Grecja,
 • Guide Topten, Francja, 
 • European Environmental Bureau, Belgia,
 • EVOLARIS, Austria,
 • Bond Beter Leefmilieu, Belgia,
 • Polish Foundation for Energy Efficiency (FEWE), Polska.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Najważniejszym osiągniętym wynikiem projektu było 
wypracowanie systemu dobrowolnego znakowania 
energetycznego na europejskim rynku produktów bu-
dowlanych.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Bezpośredni udział w działaniach ogólnoeuropejskich 
oraz wpływ na kształt opracowywanej etykiety miał Pol-
ski Klub GREEN-IT zrzeszający krajowych reprezentantów 
przemysłu budowlanego.
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Celem projektu było opracowanie gotowego do wdro-
żenia wzoru systemu prawno-instytucjonalnego oraz 
rozwiązań dotyczących finansowania termomoderniza-
cji budynków wielorodzinnych, co   przyczyniło się do 
wykorzystania dużego potencjału oszczędności energii  
i redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z tym 
sektorem oraz do poprawy warunków życia wielu rodzin 
o niskich dochodach. Skutkiem wdrożenia tych syste-
mów  było stworzenie nowych miejsc pracy związanych  
z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach wielo-
rodzinnych  na obszarach o wysokim wskaźniku bezrobo-
cia, gdzie z reguły znajdują się takie budynki. 

INOFIN 
Innowacyjne schematy finansowania modernizacji budynków komunalnych w Zjed-
noczonej Europie 
Innovative and tailored Financing Schemes for Social Housing Refurbishment in 
Enlarged Europe

 • CEBra, Niemcy,
 • ECNet, Dania,
 • ENVIROS, Czechy,
 • ECN, Holandia,
 • SEC, Bułgaria,
 • Ekodoma,  Łotwa,
 • ECB, Słowacja,
 • NAPE, Polska.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Bazując na rezultatach projektu LOCOSOS stworzono 
wzory systemu prawno-instytucjonalnego oraz rozwią-
zań dotyczących finansowania, które miały zainicjować 
w państwach biorących udział w projekcie krajowe pro-
gramy z udziałem środków publicznych i przyczynić się 
do powstania systemu, który byłby bezpieczny i atrakcyj-
ny również dla inwestorów prywatnych.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Projekt dał możliwość promocji polskiego systemu 
wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych na 
obszarach poza aglomeracjami, dzięki zorganizowaniu 
24 regionalnych spotkań z udziałem potencjalnych bene-
ficjentów, głównie wspólnot mieszkaniowych i reprezen-
tujących je administratorów i zarządców nieruchomości.
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Celem projektu było sprawdzenie, jak ZSE mogą być wy-
korzystane w rzeczywistości na przykładzie 12 wybranych 
budynków w Europie. Zostały opracowane narzędzia  
i metody wspierające wdrażanie Dyrektywy EPBD. Opra-
cowano stronę www.ecoark.net z bazą danych o bu-
dynkach o wysokiej jakości energetycznej, eko-budow-
nictwie, itp. W ramach projektu rozpowszechniana była 
metoda  ZSE i narzędzia wykorzystane w 12 pilotażowych 
budynkach. Główną zasadą planowania zintegrowanych 
systemów energetycznych było oparcie się o rozwiązania 
pasywne i niskoenergetyczne oraz zapewnienie odpo-
wiedniej jakości klimatu wewnętrznego. Doświadczenia 
pokazały, że budynki, w których wykorzystano ZSE, zuży-
wają znacznie mniej energii niż budynki zaprojektowane 
metodami tradycyjnymi. ZSE pozwalają projektantom 
skoncentrować się na wykorzystaniu energii pasywnej 
(oświetlenie dzienne, szklenie, naturalna wentylacja, za-
cienienie, objętość cieplna itp.) przed zastosowaniem 
tradycyjnych rozwiązań mechanicznych i elektrycznych.

Narzędzia dla planowania z wykorzystaniem ZSE, wyniki 
i praktyczne doświadczenie pochodzące z 12 demon-
stracyjnych projektów zrealizowanych w 6 krajach rozpo-
wszechniono na seminariach i konferencjach.

INTEND  
Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych – ZSE – 
w budynkach użyteczności publicznej
Integrated Energy Design In Public Buildings

 • KanEnergi AS,  Norwegia,
 • Green Building Alliance,  Norwegia,
 • Esbensen Consulting Engineers AS, Dania,
 • Engineering College of Aarhus, Dania,
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska,
 • London Metropolitan University, Wielka Brytania,
 • National and Kapodistrian University of Athens,  

Grecja,
 • Austrian Energy Agency, Austria.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Wynikiem projektu była możliwość wykazania zalet  
i korzyści ze stosowania planowania w oparciu o ZSE, jak 
również pokazanie, że współpraca zespołów składają-
cych się z architektów, inżynierów, właścicieli budynków 
oraz inwestorów może dać bardzo pozytywne rezultaty 
w dziedzinie efektywności energetycznej, zastosowania 
odnawialnych źródeł energii oraz zapewnienia odpo-
wiedniej jakości klimatu wewnętrznego.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Wydana i rozpowszechniona została broszura   
pt. „Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych 
Systemów Energetycznych”. 

 • Dnia 26. 02. 2008 r. pod patronatem Ministerstwa 
Infrastruktury odbyła się w Poznaniu Ogólnopolska 
Konferencja Szkoleniowa „Budownictwo energoosz-
czędne – prawo, technologia, praktyka”, poświęcona 
promocji projektowania zintegrowanego realizowa-
na w ramach projektu INTEND. W konferencji wzięło 
udział ok. 100 osób reprezentujących władze samo-
rządowe odpowiedzialne za proces inwestycyjny, 
jak również projektanci zainteresowani problematy-
ką efektywności energetycznej, a szczególnie plano-
wanymi rozwiązaniami legislacyjnymi wdrażającymi 
Dyrektywę 91/2002/WE. 

 • 18 czerwca 2008 r. w Warszawie odbyło się Semina-
rium INTEND, w którym udział wzięło ok. 300 osób.



PARTNERZY

52PROJEKTY „INTELIGENTNA ENERGIA - EUROPA”   W POLSCE

SAVE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Projekt INTENSE, który jest wdrożeniem założeń unijnego pro-
gramu „Inteligent Energy – Europe” ma na celu przekazanie wie-
dzy na temat sposobów inteligentnego oszczędzania energii  
w budownictwie miejskim od prekursorów budownictwa ener-
gooszczędnego – Niemcy („starych” członków Unii Europejskiej) 
– do „nowych” członków oraz krajów kandydujących z centralnej 
i wschodniej Europy. Projekt jest zbudowany na holistycznym 
podejściu do planowania i optymalizacji rozwiązań projekto-
wych w zakresie efektywności energetycznej budynków.

INTENSE został wprowadzony w 12 krajach przez 28 partnerów re-
prezentujących liczne organizacje, miasta i ekspertów projektu.

Główną motywacją powstania konsorcjum i realizacji pro-
jektu jest rozwijający się rynek nowego budownictwa  
w centralnej i wschodniej Europie jako rezultat wzrostu ekono-
micznego i dążenia ludzi do życia w lepszych warunkach, jed-
nakże prowadzi to do wzrostu zużycia energii zamiast oszczę-
dzania. Gminy krajów Europy Środkowej i Wschodniej są jednym  
z bezpośrednich grup docelowych ego programu. Organizacja 
planuje podjąć działania takie jak krajowe szkolenia i seminaria, 
wydanie publikacji celowych, studia porównawcze, jak również 
przeprowadzanie akcji uświadamiających społeczeństwo w za-
kresie oszczędzania energii. Jeden z pakietów projektu zakłada 
opracowanie metod oszczędnego zużycia energii i praktycz-
nego pilotażowego  wdrożenia działań w wybranych gminach 
partnerskich. Staje się to szczególnie ważne z uwagi na ostatnio 
wdrażaną dyrektywę (2006/32/EC) w krajach Europy Wschod-
niej. Dyrektywa ta przyniesie nowe wyzwania dla samorządów. 
Planowane działania  projektu będą wspomagać jej wdrożenie 
na poziomie krajowym  i lokalnym.

W ramach programu pracy wyodrębniono 8 pakietów robo-
czych:

WP1 – „Zarządzanie projektem”; WP2 – „Legalne podstawy 
prawne w zakresie efektywności energetycznej w miastach”; 
WP3 – „Najlepsze opcje praktyczne dla zwiększenia efektywno-
ści energetycznej budynków”; WP4 – „Holistyczne planowanie 

INTENSE 
Od Estonii do Chorwacji: inteligentne narzędzia i metody oszczędzania energii  
w miejskich budynkach mieszkalnych krajów Europy Środkowowschodniej 
From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal  
housing in Central and Eastern European Countries 

 • Baltic Environmental Forum, Łotwa, Estonia, Litwa  
i Niemcy,

 • The Regional Environmental Centre, Polska, Węgry, 
Republika Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji oraz 
Rumunii, 

 • Sofia Energy Agency, Bułgaria, 
 • Energy and Environment Centre, Niemcy, 
 • Auraplan, Niemcy, 
 • Riga Energy Agency, Łotwa,
 • miasta partnerskie: Münster (Niemcy), Frankfurt 

(Niemcy), Sapareva Banya (Bułgaria), Cesis (Łotwa), 
Saku (Estonia), Elektrenai (Litwa), Ruzomberok 
(Słowacja), Veszprem(Węgry), Ptuj (Słowenia), Ko-
privnica (Chorwacja), Sambor (Chorwacja), Tusnad 
(Rumunia), grupa miast z Czech-Local Action Group 
Moravian Karst oraz Ożarów.



53PROJEKTY „INTELIGENTNA ENERGIA - EUROPA”   W POLSCE

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01. 04. 2013 r. – 30. 09. 2015 r.

budownictwa mieszkalnego dla optymalizacji energetycznej 
miast”; WP5 – „Uczestnicy programu treningowego”; WP6 – 
„Zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie oszczę-
dzania energii w budynkach”; WP7 – „Komunikacja i rozpo-
wszechnianie”; WP8 – „Wspólne rozpowszechnianie działań”.

Projekt składa się z analizy warunków legislacyjnych, wymiany 
doświadczeń, nauce na najlepszych przykładach praktycznych, 
rozwoju i wdrażaniu programów treningowych, pilotowaniu 
planowanych działań w miastach partnerskich oraz zwiększaniu 
świadomości społeczeństwa.

Wzrastające uprawnienia lokalnych władz będą inwestycją na 
przyszłość dla wpływania na rozwój nowego budownictwa na 
poziomie ustawodawczym, technicznym i planowania, jak rów-
nież wzorcem dla konsumentów w zakresie efektywności ener-
getycznej. Doświadczenia i wyniesione z projektu lekcje będą 
dalej rozpowszechniane w Europie.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Przekonanie, że istnieje konieczność oszczędzania energii;

 • Zapoznanie się z nowymi technologiami i rozwiązaniami 
dotyczącymi efektywności energetycznej budynków. Przy 
projektowaniu nowego budynku zaplecza sportowego, 
jako źródła ciepła zaplanowano pompy ciepła oraz kolek-
tory słoneczne. Budowa została ukończona w 2011 roku;

 • Poznanie odnawialnych źródeł energii. Propozycja budowy 
biogazowni spotkała się z bardzo dużym oporem społecznym 
– nie udało się przekonać mieszkańców do budowy. Trwają 
prace projektowe związane z budową ferm wiatrowych;

 • Oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii  
w procesie opracowywania Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Opracowano Studium Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i Kierunków Zagospodarowania dla 
gminy Ożarów. Był to podstawowy dokument mówiący  
o możliwościach inwestowania na terenie gminy. W do-
kumencie tym określono tereny na których można byłoby 
wybudować np. fermy wiatrowe. Zarezerwowane zostały 
tereny pod fotowoltaikę. Oddzielny rozdział został poświę-
cony energetyce i konieczności jej oszczędzania i produk-
cji z odnawialnych źródeł. 

 • W czasie spotkań z mieszkańcami poruszane były kwestie 
związane z oszczędzaniem i odnawialnymi źródłami ener-
gii. W czasie festynów /Dni Ożarowa/ i pikników /10 uro-
dziny basenu/ prezentowane były materiały, które zostały 
opracowane w ramach projektu. Cieszyły się one dużym 

zainteresowaniem. Bardzo dużo pytań dotyczyło kolekto-
rów słonecznych i ich możliwości instalowania w domu. 

 • Zostały zorganizowane spotkania z wójtami, burmistrzami 
lub pracownikami urzędów gmin z terenu województwa 
świętokrzyskiego na których zostały przedstawione cele 
i zdania projektu INTENSE. W spotkaniach tych uczest-
niczyli pracownicy zakładów i jednostek z terenu gminy 
Ożarów i sąsiednich. Uczestniczyli przedstawiciele firm 
projektowych oraz wykonawczych z branży budowlanej. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W związku z realizowaną inwestycją – budowa kolekto-
rów słonecznych oraz gruntowego wymiennika ciepła na 
krytej pływalni NEPTUN w Ożarowie  – wykorzystane zo-
stały doświadczenia nabyte podczas pracy przy projekcie 
INTENSE;

 • Rozpoczęte zostały prace związane z poszukiwaniem 
możliwych rozwiązań celem ograniczenia zużycia energii 
na krytej pływalni. Basen jest obiektem, który zużywa bar-
dzo dużo energii do ogrzania wody, jak również do ogrza-
nia lub ochłodzenia powietrza w hali basenowej;

 • Konsultanci z Niemiec zaproponowali, aby w procedurze 
wyboru wykonawcy zapisać wymóg osiągnięcia efektu 
energetycznego. Zaproponowane zapisy zmuszały wyko-
nawcę do zastosowania najlepszych dostępnych na rynku 
technik i technologii po to, by osiągnąć efekt, którym nie 
było tylko wybudowanie obiektu, ale ograniczenie zużycia 
energii przy zastosowanych rozwiązaniach;

 • Zmiana prawa w Polsce doprowadziła do tego, że po 
wykonaniu obiektu mieszkalnego istnieje konieczność 
opracowania audytu energetycznego budynku. Dlate-
go też inwestorzy coraz częściej mogą stosować zapisy 
uwzględniające w kryteriach wyboru efekt energetyczny. 
W związku z tym nasz „mini projekt” może być pomocny 
przy wyborze procedury przez inwestorów. Może on rów-
nież pokazywać problemy i modyfikacje, jakie muszą być 
dokonane w procedurze tak, by w efekcie uzyskać najlep-
sze oferty;

 • Zakończenie budowy kolektorów słonecznych na basenie 
stało się kolejną okazją do pokazania zaangażowania gmi-
ny Ożarów problemami oszczędzania energii,;

 • Doświadczenia z uczestnictwa w projekcie INTENSE pre-
zentowaliśmy naszym sąsiadom, starając się zaprosić ich 
do uczestnictwa w różnych projektach realizowanych 
przez instytucje Unii Europejskiej.
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Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości, za-
szczepienie pozytywnych postaw oraz przekazanie wiedzy na 
temat efektywnego wykorzystania energii oraz środowiskowych 
skutków jej użycia wśród dzieci w wieku 6-12 lat.. W dłuższym 
perspektywie czasowej, dzięki zdobytym informacjom i na-
rzędziom edukacyjnym dzieci będą zdolne do podejmowania 
pożądanych decyzji związanych z korzystaniem z energii. Cała 
kampania pozwoliła na ujednolicenie dostępnych materiałów 
oraz stworzenie jednolitego wizerunku. 

Zadaniem realizujących projekt było dostarczenie wysokiej ja-
kości narzędzi pedagogicznych oraz przedstawienie zagadnień 
energetycznych w taki sposób, aby stały się atrakcyjne i pozwo-
liły na ich poznanie poprzez zabawę.

Działania w projekcie KIDS4FUTURE zostały podzielone na 7 pa-
kietów:

Pakiet 1: Koordynacja projektu 

W ramach tego pakietu prowadzone były działania mające na 
celu dobrą współpracę w ramach całego konsorcjum, wymianę 
informacji, dyskusję problemów oraz ich rozwiązań. Działania te 
objęły: przygotowanie umowy konsorcjalnej, spotkania robocze 
partnerów, przygotowanie narodowych planów działań, rapor-
tów technicznych z wykonanej pracy, raportu połówkowego 
oraz końcowego. 

Pakiet 2: „Historia energetyczna” 

W ramach tego pakietu została przygotowana uniwersalna „hi-
storia energetyczna”, którą następnie przetłumaczono na język 
polskim. Historia w takiej formie została wydana i rozdystrubu-
łowana w szkołach. Jej głównym celem było przedstawienie 
kluczowych zagadnień związanych w wykorzystaniem energii 
oraz powiązań tego zagadnienia ze środowiskiem naturalnym. 
Opowiadanie stanowiło również pomoc dla nauczycieli w dys-
kusji nad problemami wykorzystania energii.

Pakiet 3: Działania w szkołach 

Pierwszym etapem działań w ramach pakietu trzeciego było-

KIDS4FUTURE
Zintegrowane działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej dzieci w zakresie 
oszczędzania energii poprzez różne formy edukacji na rzecz zrównoważonej przyszłości
Creating Actions among Energy Conscious Children – Combining Education, Communication 
and Energy knowledge in an Integrated Approach for Sustainable Future

 • Enova SF (Enova), koordynator, Norwegia,,
 • Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grecja,
 • Motiva OY (MOTIVA), Finlandia,
 • Energy Efficiency Agency (EEA), Bułgaria,
 • ESCAN S.A. (ESCAN), Hiszpania,
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), 

Polska,
 • Agencija za prestrukturiranje energitke d.o.o. (ApE), 

Słowenia,
 • Sweedish Energy Agency (STEM), Szwecja,
 • Slovak Energy Agency (SEA), Słowacja,
 • Le Centre Urbain/Stadswinkel asbl (ABEA), Belgia.



55PROJEKTY „INTELIGENTNA ENERGIA - EUROPA”   W POLSCE

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1. 01. 2007 – 31. 12. 2009 r.

znalezienie minimum 20 szkół, które chciałyby przeprowadzić 
działania określone w projekcie. Nauczyciele, prowadzący lek-
cje (na których są prezentowane tematy energetyczne) zostali 
przeszkoleni. Wydano im również przekazane materiały szko-
leniowe, które ułatwiły wprowadzenie zagadnień energetycz-
nych do programu nauczania. Nauczyciele zostali poproszeni o 
przeczytanie z dziećmi „historii energetycznej”, dyskusję przed-
stawionych tam zagadnień oraz organizację dwóch konkursów: 
literackiego i plastycznego. 

Pakiet 4: Telewizja

W ramach tego pakietu przygotowany został scenariusz progra-
mu edukacyjnego, na podstawie którego była możliwa realiza-
cja telewizyjnego programu dla dzieci.

Pakiet 5: Wydarzenie

Pierwszym celem pakietu piątego była identyfikacja prowadzo-
nych w Polsce działań, skierowanych do dzieci, których celem 
jest ich edukacja w zakresie efektywnego wykorzystania energii 
i odnawialnych źródeł energii. W wybranych szkołach, wspólnie 
z dziećmi i nauczycielami, przygotowany został „dzień energii”, 
podczas którego przeprowadzono wystawy, rozstrzygnięcie 
konkursów, lekcje na temat środowiska i energii. 

Pakiet 6: Strona internetowa

W ramach tego działania przygotowana została interaktywna 
strona internetowa dla dzieci na temat energii. Strona ta służyła 
edukacji dzieci, stanowiła również narzędzie wspomagające dla 
nauczycieli.

Pakiet 7: Działania rozpowszechniające

W ramach prowadzonych działań rozpowszechniających przy-
gotowana została strona internetowa projektu. Prowadzone 
działania objęły również: przygotowanie artykułów w prasie, 
ulotek informacyjnych w wersji elektronicznej, seminarium pod-
sumowującego przeprowadzone działania. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Wyniki uzyskane w skali europejskiej:

 • Rezultatem projektu było przygotowanie jednolitej stra-
tegii i materiałów dla dzieci, które były wykorzystane w 
szkołach, programach telewizyjnych i radiowych, przy 
organizacji wydarzeń oraz na stronach internetowych. 
Wszystkie te działania zostały przygotowane jako integral-
ne części jednego programu edukacyjnego. Ich zadaniem 

było zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania energii 
oraz konsekwencji dla środowiska poprzez aktywne zaan-
gażowanie w prowadzone działania zarówno dzieci, jak i 
ich nauczycieli. 

 • Najważniejszym rezultatem było przygotowanie dzieci do 
podejmowania świadomych wyborów i decyzji, uwzględ-
niających zagadnienia poszanowania energii. Dzieci po-
przez swoją naturalną dociekliwość stały się aktywnymi 
realizatorami działań, co doprowadziło do lepszego zro-
zumienia i głębszego poznania zagadnień związanych z 
poszanowaniem energii, odnawialnymi źródłami energii 
oraz aspektami energetycznymi w transporcie.. 

Wyniki uzyskane w Polsce:

 • W Polsce planowane były działania w 40 szkołach, przy 
współpracy z lokalnymi centrami edukacyjnymi w 4 wo-
jewództwach: zachodniopomorskim, warmińsko-ma-
zurskim, lubuskim oraz mazowieckim. W prowadzonych 
działaniach zostały przygotowane materiały edukacyjne i 
szkolenia dla nauczycieli, konkursy i wydarzenia dla dzie-
ci. Dzięki prowadzonym działaniom zwiększyła się wiedza 
dzieci w zakresie poszanowania energii i odnawialnych 
źródeł energii.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Projekt był kontynuacją dotychczas prowadzonych przez 
KAPE S.A. działań, mających na celu edukację zarówno 
dzieci i młodzieży jak i dorosłych w zakresie poszanowania 
energii, jak również odnawialnych źródeł energii. Przygo-
towane materiały mogą zostać wykorzystane w dalszych 
działaniach oraz przekazane szerszej grupie odbiorców.

 • Edukacja dzieci i młodzieży jest istotnym zagadnieniem 
nie tylko ze względu na fakt, że wkrótce to one będą po-
dejmowały decyzje w których ważnym aspektem jest ko-
rzystanie z energii, ale również dlatego, że już dziś maja 
wpływ na wybory i decyzje dorosłych. Działania w ramach 
projektu objęły około 40 szkół pilotażowych. Niezwykle 
istotne wydaje się włączenie kolejnych i stworzenie ogól-
nokrajowego programu edukacyjnego pod patronatem 
Ministerstwa Gospodarki i Edukacji. Tylko zapewnienie 
środków finansowych z tych dwóch źródeł może pozwo-
lić na kontynuację działań wypracowanych w ramach pro-
jektu Kids4Future. 
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Projekt Market Watch jest projektem finansowanym ze 
środków UE w ramach programu Intelligent Energy Eu-
rope. Realizacja działań rozpoczęła się 29 marca 2013 r.  
i będzie trwać przez 36 miesięcy. 

Niewystarczający nadzór rynku jest jedną z głównych 
przeszkód w pełnej realizacji potencjału oszczęd-
ności energii w UE poprzez wdrażanie dyrektyw 
związanych z Ekoprojektem i znakowaniem pro-
duktów. Szacuje się, że od 10% do 20% przewidy-
wanych oszczędności może zostać zmarnowane  
z powodu dostępności na rynku produktów niespełnia-
jących wymagań. Przekłada się to na ponad 100 TWh 
oszczędności energii finalnej rocznie, które mogą zostać 
pominięte.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż nadzór 
rynku jest niedostateczny (raport ATLETE). Również nie 
wszystkie informacje zawarte na etykietach są zgodne  
z prawdą. Ogólnym celem projektu jest umożliwienie bu-
dowania potencjału w tej dziedzinie i odegrania dodatko-
wej roli poprzez: podnoszenie świadomości konsumen-
tów, stymulowanie organów publicznych, prowadzenie 
własnych działań weryfikacyjnych, komunikaty do me-
diów i opinii publicznej.

W ramach projektu przewidziane są następujące działa-
nia: 

 • Ankietyzacja mająca na celu określenie poziomu za-
angażowania nadzoru rynku;

 • Opracowanie broszury podsumowującej działania  
w zakresie ekoprojektu/etykietowania;

 • Opracowanie wytycznych dot. ekoprojektu i wymo-
gów etykiet energetycznych;

MARKETWATCH 
Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w działania nadzoru rynku związa-
nego z ekoprojektem i etykietowaniem energetycznym
Market Watch. Involvement of Civil Society in Market Surveillance of Ecodesign 
and Energy Labelling

 • Energy Saving Trust, Wielka Brytania,
 • European Environmental Citizens’ Organisation for 

Standardisation (ECOS), Belgia,
 • European Association for the Coordination of Con-

sumer Representation in Standardisation, Belgia,
 • International Consumer Research and Testing, Belgia,
 • European Environmental Bureau, Belgia,
 • SEVEn - Energy Efficiency Center, Czechy,
 • Friends of the Earth Austria, Austria,
 • Friends of the Earth Germany, Niemcy,
 • Federation of German Consumer Organisations, 

Niemcy,,
 • Danish Ecological Council, Dania
 • Danish Consumer Council, Dania,,
 • Legambiente Onlus, Włochy
 • UFC - Que Choisir, Francja,
 • Polish Foundation for Energy Efficiency, Polska,
 • Quercus - National Association for Nature Conserva-

tion, Portugalia,
 • Ecology and Development Foundation, Hiszpania.
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 • Stworzenie i udostępnienie prostego narzędzia on-
line służącego sprawdzeniu prawdziwości zapisów 
na etykietach;

 • Weryfikacja poprawności przedstawiania danych za-
wartych na etykietach, w katalogach poprzez wizy-
tacje sklepów (stacjonarnych, internetowych);

 • Nawiązanie współpracy oraz przedstawienie wyni-
ków projektu samorządom, specjalistom, organom 
nadzoru rynku.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Projekt jest w trakcie realizacji. Oczekiwane wyniki:

 • Podniesienie świadomości na temat znaczenia nad-
zoru rynku dla wdrażania postanowień Dyrektyw 
Ecodesign oraz o etykietowaniu urządzeń;

 • Zmniejszenie na rynku ilości produktów niezgod-
nych z powyższymi dyrektywami oraz podjęcie nie-
zbędnych działań naprawczych; 

 • Pobudzenie oraz wzrost zaangażowania społeczeń-
stwa obywatelskiego;

 • Wzmocnienie pozycji organizacji pozarzą-
dowych tak, by mogły dokonywać prostych 
czynności weryfikacyjnych i zbierać dane  
o przypadkach podejrzanych lub niezgodnych  
z zapisami powyższych dyrektyw;

 • Nawiązanie dialogu między organizacjami pozarzą-
dowymi a przedstawicielami nadzoru rynkowego.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Wzmocnienie organów nadzoru rynku oraz pobu-
dzenie społeczeństwa obywatelskiego do działań 
w zakresie zgodności produktów z wymaganiami 
odnośnie ekoprojektu oraz etykiet energetycznych;

 • Wzrost świadomości społeczeństwa w odniesieniu 
do ekoprojektu oraz etykiet energetycznych;

 • Zmniejszenia liczby produktów niezgodnych z wy-
mogami we wszystkich 27 państwach członkow-
skich.
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W ramach projektu przeprowadzono  badania ankieto-
we wśród wykonawców, projektantów, producentów  
i użytkowników budynków niskoenergetycznych, a także  
badanie potencjału rozwoju budynków niskoenergetycz-
nych w Polsce i określenie głównych barier. Zebrano in-
formacje o istniejących budynkach niskoenergetycznych 
i produktach dostępnych na rynku przeznaczonych do 
tego typu budynków.

NORTHPASS  
Promocja budownictwa niskoenergetycznego na północnoeuropejskich rynkach 
budowlanych
Promotion of the Very Low Energy House Concept to the North European Building 
Market 

 • Aalborg University, Dania,
 • CENERGIA, Dania,
 • Passivhus.dk ApS, Dania,
 • University of Tartu, Estonia,
 • Tampere University of Technology, Finlandia – koor-

dynator,
 • VTT Technical Research Centre of Finland, Finlandia – 

koordynator,
 • Riga Technical University, Łotwa,
 • Vilnius Gediminas Technical University, Litwa,
 • SINTEF Building and Infrastructure, Norwegia,
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polska,
 • IVL Swedish Environmental Research Institute, Szwec-

ja,
 • Lund University, Szwecja.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Lokalne wymagania dla budynków niskoenerge-
tycznych;

 • Opracowanie koncepcji budynku spełniającej wy-
magania i wytycznych do projektowania;

 • Obliczania i prezentacja korzyści;

 • Opracowanie krajowych analiz rynkowych i strategii 
marketingowych;

 • Modele biznesowe dla rynku budynków niskoener-
getycznych;

 • Upowszechnianie wyników projektu wśród projek-
tantów, wykonawców, decydentów, itp.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Opracowanie programu demonstracyjnego Nor-
thPassTool, bazującego na arkuszu kalkulacyjnym 
Excel;

 • Celem programu jest uproszczona wizualizacja róż-
nic pomiędzy budynkiem niskoenergetycznym i tra-
dycyjnym;

 • Stworzenie bazy danych produktów przeznaczo-
nych do budynków niskoenergetycznych. Baza da-
nych umożliwia odnalezienie producenta wybra-
nego komponentu, np. wysokosprawnych central 
wentylacyjnych;

 • Określenie wytycznych szczegółowych dla polskich 
budynków niskoenergetycznych;

 • Przedstawienie istniejących w pozostałych krajach 
definicji i sposobów wsparcia budynków niskoener-
getycznych.
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W ramach projektu przeprowadzone były konsultacje dla 
sprzedawców. W tym celu zdefiniowano potrzeby szko-
leniowe. Przeprowadzono badania rynkowe konsumen-
tów, które określiły ich preferencje oraz sposób podej-
mowania decyzji o zakupach. Przeprowadzono również 
ankietę i opracowano na jej podstawie wnioski. Odbyły 
się także szkolenia personelu. Zostały opracowane mate-
riały szkoleniowe. Odbyły się szkolenia z zakresu zakresu 
jakości energetycznej sprzętu, związków energii ze śro-
dowiskiem, sposobu efektywnego użytkowania poszcze-
gólnych sprzętów, przepisów prawnych. Przeprowadzona 
została certyfikacja uczestniczących w projekcie sieci han-
dlowych – w tym celu opracowane zostały systemy certy-
fikacji sklepów biorących udział w projekcie oraz  wyróż-
niania przeszkolonych pracowników. Ważnym punktem 
projektu była ocena i monitoring podejmowanych dzia-
łań. Dotyczył on kontroli ilości sprzętu sprzedawanego 
w poszczególnych klasach energetycznych przed i po 
zakończeniu projektu, a także stworzenia raportu i wycią-
gnięcia wniosków. Projekt był promowany i rozpowszech-
niany poprzez artykuły prasowe, ulotki, informację mailo-
wą, tworzenie platformy internetowej pozwalającej na 
prezentację wyników projektu i wymianę doświadczeń 
pomiędzy partnerami, opracowanie broszur dla klientów 
oraz organizację warsztatów i konferencji.

PROMOTION 3E   
Promocja energooszczędnego sprzętu AGD w krajach Europy
Promotion of Energy-Efficient Appliances in Europe 

 • Energy and Environment Agency of Arrábida (ENA), 
Portugalia,

 • Social Factor (FS), Portugalia,
 • Energy and Environment Agency of Centre Region 

(AREAC), Portugalia,
 • Agency for Energy and the Environment in the Prov-

ince of Teramo (AGENA), Włochy,
 • Technical University of Crete (TUC-ENV), Grecja,
 • Northern Ireland Energy Agency (NIEA), Wielka Bryta-

nia,
 • Bautzen Innovation Centre (TGZ-BZ), Niemcy,
 • Chambers Group for the Development of Greek Isles 

(EOAEN), Grecja,
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE), 

Polska,
 • Energy Agency of the province of Ávila (APEA), Hiszpa-

nia,
 • Local Energy Agency of the Greater Lyon (ALEAL 

Lyon), Francja.
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01. 11. 2008 r. –   31. 10. 2011 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Podniesienie świadomości klientów dotyczącej 
efektywności energetycznej sprzętu AGD poprzez 
kampanię promocyjną;

 • Obniżenie zużycia energii poprzez zwiększenie 
udziału w rynku sprzętu o wysokiej jakości energe-
tycznej (klasy A, A+ A++);

 • Podniesienie kompetencji sprzedawców i kadry me-
nadżerskiej poprzez szkolenia, warsztaty.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Podniesienie poziomu wiedzy handlowców na te-
mat sprzętu klasy A+ i A++;

 • Nabycie przez nich wiedzy na temat preferencji 
klientów w zależności od wieku, płci, stanu cywilne-
go oraz umiejętności handlowania sprzętem droż-
szym, ale bardziej efektywnym energetycznie.
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Celem projektu było uzyskanie ogólnego obrazu rynku 
na Summerheat w Europie, opis warunków ramowych 
(technologicznych i formalno-prawnych) w krajach 
uczestniczących w projekcie i opracowanie sposobów 
znoszenia barier, określenie strategii skutecznego wpro-
wadzenia na rynek technologii Summerheat oraz zakresu 
niezbędnych działań w tym kierunku, pokonywanie ba-
rier poprzez konkretne działania skierowane do osób ma-
jących kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji 
na poziomie krajowym i międzynarodowym – stworzenie 
zaleceń dla strategii postępowania, a także budowanie 
współpracy z inwestorami, władzami lokalnymi, właści-
cielami sieci ciepłowniczych oraz wprowadzenie w życie 
strategii popularyzacji technologii Summerheat, zachę-
cającej do uczestnictwa w programie pozostałe państwa 
europejskie.

SUMMERHEAT   
Wykorzystanie latem ciepła produkowanego w kogeneracji
Meet cooling needs in SUMMER by applying HEAT from cogeneration 

 • Berliner Energieagentur GmbH (BE), Niemcy,
 • Austrian Energy Agency (A.E.A.), Austria,
 • Fernwärme Wien GesmbH (FWW), Austria,
 • CITYPLAN spol. s r.o. (CP), Czeska Republika,
 • Rhônalpénergie-Environnement (RAEE), Francja,
 • Energy Consulting Network (ECNet), Dania,
 • Křbenhavns Energi (KE), Dania,
 • National Energy Conservation Agency (NAPE), Polska,
 • Euroheat & Power (EHP), Belgia.
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 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01. 01. 2006 r.  – 31. 12. 2008 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Poznanie potencjalnych możliwości zastosowania 
Summerheat w regionach biorących udział w pro-
jekcie;

 • Ekologiczna i ekonomiczna ocena technologii pro-
dukcji chłodu z ciepła sieciowego;

 • Raport o dostępnych technologiach;

 • Przewodnik informujący, jak od podstaw wykonać 
projekt (dla inwestorów i wykonawcy);

 • Strategie zwiększenia zużycia Summerheat (dla firm 
zajmujących się dostawą energii);

 • Propozycje skutecznych rozwiązań prawnych (dla 
osób mających wpływ na politykę i lobbystów);

 • Rozpowszechnienie informacji o konsekwencjach 
wprowadzenia w życie projektu wśród dużej liczby 
osób (we wszystkich grupach docelowych).

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Trzy seminaria warsztatowe projektu Summerheat  
pt. „Wykorzystanie ciepła sieciowego do produkcji chło-
du sposobem na zwiększenie efektywności systemów 
ciepłowniczych” (styczeń 2008, czerwiec 2008, grudzień 
2008).
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Stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we 
wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.

TABULA   
Typologia budynków dla oceny ich efektywności energetycznej
Typology Approach for Building Stock Energy Assessment 

 • Austrian Energy Agency (AEA), Austria,
 • Building and Civil Engineering Institute (BCEI ZRMK), 

Słowenia, 
 • Energy Action Limited (Energy Action), Irlandia,
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), 

Polska,
 • National Observatory of Athens (NOA), Grecja,
 • Politecnico di Torino (POLITO), Włochy,  
 • Danish Building Research Institute (SBi), Dania,  
 • Sofi a Energy Agency (SOFENA), Bułgaria,
 • Structural Design (STU-K), Czechy,        
 • Flemish Institute of Technological Research (VITO), 

Belgia.  



65PROJEKTY „INTELIGENTNA ENERGIA - EUROPA”   W POLSCE
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Typologia budynków tworzona była na podstawie kry-
teriów głównych (rok budowy, konstrukcja, charakter 
budynku)  oraz pomocniczych (m.in. typ ogrzewania). 
Celem projektu było wyłonienie kategorii (klas) budyn-
ków charakteryzujących się wspólnymi cechami, właśnie 
w zakresie efektywności energetycznej, przy czym zało-
żono, że każdy z krajów w nim uczestniczący opracuje 
własną tablicę, zgodnie z krajowymi potrzebami i charak-
terystyką budynków w danym kraju.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Stworzono typologię budynków w 27 wybranych kate-
goriach. Z każdej kategorii (na podstawie kilkuset audy-
tów) wyłoniono jeden budynek („budynek typowy”), któ-
ry reprezentuje cechy całej grupy. Budynki klasyfikowane 
były zgodnie z ujednoliconą definicją budynku efektyw-
nego energetycznie, według wewnętrznej klasyfikacji 
elementów konstrukcyjnych oraz systemów grzew-
czych, w porównaniu ze stworzoną typologią. Umożliwia 
to porównywanie budynków krajowych i  europejskich 
między sobą.
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Głównym celem projektu było stworzenie planu dzia-
łań dla wdrażania skutecznych i efektywnych kosztowo 
polityk (dla UE oraz poszczególnych krajów i regionów)  
w celu osiągnięcia znacznego wzrostu w wykorzystaniu 
innowacyjnych paliw alternatywnych (PA) oraz związa-
nych z nimi bardziej wydajnych alternatywnych techno-
logii motoryzacyjnych (ATM). Cel ten miał służyć propa-
gowaniu zrównoważonego transportu indywidualnego 
oraz publicznego. 

Główny komponent projektu stanowiły analizy około 80 
wdrożonych projektów pilotażowych z zastosowaniem 
alternatywnych paliw oraz technologii motoryzacyjnych 
w Europie i poza nią.

Plany działań dla Europy jako całości oraz dla poszcze-
gólnych jej regionów i państw zawierają rekomendacje 
wskazujące jak promować i przeszczepiać najbardziej 
obiecujące przykłady i inicjatywy zastosowane w  innych 
regionach.

Ze strony polskiej w projekcie brały udział następujące 
miasta: Rzeszów, Tarnów i Kraków, które wniosły dzieliły 
się swoimi pomysłami i wdrożeniami.

ALTER MOTIVE  
Opracowanie skutecznych i kosztowo efektywnych strategii w zakresie transportu 
alternatywnego oraz paliw alternatywnych 
Deriving effective least-cost policy strategies for alternative automotive concepts 
and alternative fuels

 • Vienna University of Technology,Institute of Power 
Systems and Energy Economics,Energy Economics 
Group (EEG),  Austria,

 • Energy research Centere of the Netherlands, ECN, 
Holandia,

 • Eni Corporate University S.P.A. (ENI), Włochy,
 • Institute for Resource Efficiency and Energy Strate-

gies, Niemcy,
 • Wuppertal Institute for Climate, Environment and En-

ergy, Niemcy,
 • AEOLIKI Ltd, (AEOLIKI), Cypr,
 • Black Sea Regional Energy Center (BSREC), Bułgaria,
 • Rhônalpénergie-Environnement, Francja,
 • Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grecja,
 • The Krakow Institute for Sustainable Energy (KISE), Pol-

ska
 • Chalmers University of Technology, Szwecja,
 • Austrian Mobility Research Mobility Telematics & 

Clean Propulsion Systems
 • CEEETA-ECO, Portugalia,
 • The Ecological Council, Dania.



67PROJEKTY „INTELIGENTNA ENERGIA - EUROPA”   W POLSCE

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01. 10. 2008 r.  – 31. 03. 2010 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Najważniejszym wynikiem projektu było opracowanie 
pakietu instrukcyjnego (planistycznego) nazwanego Al-
ter-Motive  Policy Toobox, którego opis znajduje się na 
stronie projektu (www.alter-motive.org). Jest on prze-
znaczony dla decydentów, by mogli oni określić, jakie 
przedsięwzięcia o charakterze politycznym mogą (po-
winny) być zastosowane dla promocji (stymulacji) alter-
natywnych systemów transportowych i wprowadzanie 
alternatywnych paliw, bardziej przyjaznych środowisku. 
Narzędzie to uwzględnia fakt, że poszczególne rozwią-
zania wymagają różnych podejść. Ponadto występujące 
bariery mają charakter specyficzny dla danego paliwa lub 
technologii. Przedstawione narzędzie (toolbox) pomaga 
w wyborze odpowiedniego podejścia. Składa się ono z 
następujących czterech kroków: wybór alternatywnego 
paliwa lub technologii transportowej, określenie aktual-
nego stanu rozwoju, określenie barier, które należy poko-
nać oraz określenie odpowiedniej polityki prowadzącej 
do osiągnięcia celu.

Znamienna była jednak ogólna konstatacja projektu  –   
to podejścia o charakterze  „końca rury”. Jednak nadrzęd-
nymi do nich było podjęcie kroków w celu wyeliminowa-
nia źródeł powstania problemów, czyli  podjęcie kroków 
w celu zmniejszenia potrzeb transportowych  (reduction 
of mobility demand), poprzez właściwe planowanie 
przestrzennego („urban planning”), zmiany w organizacji 
czasu pracy i in.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Udział polskich miast w projekcie i możliwość dostępu 
do materiałów Alter-Motive dla zainteresowanych decy-
dentów. 
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W ramach projektu  przeprowadzono  98 lokalnych szko-
leń i kursów skierowanych do kadry inżynierskiej (w tym  
14 w Polsce), 21 seminariów i warsztatów szkoleniowych 
adresowanych do dostawców (w tym 2 w Polsce), 4 kursy 
na poziomie uniwersyteckim, 6 warsztatów dla dostawców 
na temat możliwości rozwoju rynku, 1 ogólnoeuropejską 
platformę e-learningu. Przeprowadzono krajowe studia 
marketingowe dotyczące podaży technologii związanych 
z paliwami odnawialnymi (ankiety, wywiady i in.). Opra-
cowano wytyczne dla dostawców, na temat możliwości 
zastosowania energii odnawialnych w budownictwie, 
Uruchomiono infolinię dla dostawców i wykonawców  
a także internetowe forum dyskusyjne adresowane do 
dostawców. W ramach projektu zorganizowano wystawy 
obrazujących zastosowanie energii odnawialnych w bu-
downictwie.

Ponadto ukazało się 11 publikacji (w formie broszur uzu-
pełnionych o CD) na tematy związane z możliwościami 
zastosowania energii odnawialnych w budownictwie. Zo-
stała także opracowana strona internetowa prezentująca 
najlepsze rozwiązania. Ukazywała się również e-gazeta in-
formująca o pracach prowadzonych w ramach projektu.

BEST-RESULT   
Promocja technologii i systemów energetycznych dla budownictwa opartych  
o paliwa odnawialne
Building and Energy Systems and Technologies in Renewable Energy Sources  
Update and Linked Training 

 • Centro Regionale di Assisnetza per la Cooperazione 
Artigiana Societa Cooperativa (CRACA),  koordynator-
Venezia, Włochy,

 • Unione Provinciale Artigiani (UPA), Padova, Włochy,
 • Universita degli Studi di Padova, Padova, Włochy,
 • Energy Management SRL (GFE), Firenze, Włochy,
 • Chambers’ Group for the Development of Greek Isles 

(EOAEN), Chios, Grecja,
 • SC Chiminform Data SA (CHD), Bucharest, Rumunia,
 • Mid Wales Energy Agency Ltd (MWEA), Machynlleth, 

Wielka Brytania,
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA (NAPE), 

Warszawa, Polska,
 • Escola Superior de Technologia de Setubal (ESTSetu-

bal), Setubal, Portugalia,
 • Universidad de Valladolid (UVA), Valladolid, Hiszpania,
 • SCAN S.A, Madrit, Hiszpania,
 • Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Pikermi, 

Grecja,
 • Fundacion CENER-CIEMAT (CENER), Nawarra, Hiszpa-

nia,
 • Centro de Automatizacion, robotnica y Tecnologias 

de la Informacion y de la Fabricacion (CARTIF), Val-
ladolid, Hiszpania,

 • Fundacion Asturiana de la Energis (FAEN), Asturias, 
Hiszpania.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Wpłynięcie na zwiększenie zainteresowania nowo-
czesnymi technologiami wykorzystującymi energię 
odnawialną, a co za tym idzie, dającymi wymierne 
oszczędności energii i kosztów oraz zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska; 

 • Promowanie w sposób bezpośredni przykładów  
nowoczesnego budownictwa;

 • Przyczynienie się do rozwoju rynku materiałów i wy-
robów budowlanych, które znajdują zastosowanie 
w tego typu budownictwie; 

 • Umożliwienie kontaktu pomiędzy wszystkimi stro-
nami rynku energii – dostawcami, producenta-
mi urządzeń i odbiorcami dzięki organizowanym  
w trakcie realizacji projektu spotkań.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Beneficjentami byli głównie audytorzy energetyczni  
i decydenci z wydziałów ochrony środowiska gmin i po-
wiatów. Pozyskali oni nową wiedzę z zakresu możliwości 
zastosowania energii odnawialnych w budynkach oraz 
możliwość uzupełniania tej wiedzy poprzez platformę 
e-learningową.
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Głównym celem projektu BIODIESEL CHAINS było przy-
gotowanie i promocja korzystnych warunków dla przy-
gotowania rynku biopaliw w wybranych krajach człon-
kowskich, w których rozwój takiego rynku jest do chwili 
obecnej mocno ograniczony. Zaproponowane działania 
zostały przeprowadzone w Grecji, Belgii, Polsce, Rumunii, 
Bułgarii oraz na Cyprze, które do tej pory miały niewiel-
ki rynek a co za tym idzie miały trudności w osiągnięciu 
celów europejskiej polityki dotyczącej płynnych biopaliw 
w porównaniu z takimi krajami jak Austria, Francja czy 
Niemcy.

Działania w projekcie BIODIESEL CHAINS były podzielone 
na 8 pakietów:

Pakiet 1: Koordynacja projektu. 

W ramach tego pakietu odbyły się spotkania robocze, 
przygotowane zostały raporty techniczne, raport połów-
kowy oraz końcowy. Uruchomiona została strona interne-
towa projektu oraz przygotowana konferencja końcowa.

Pakiet 2: Sytuacja na rynku biopaliw

W ramach pakietu drugiego przygotowano raport na te-
mat rynku biopaliw w Unii Europejskiej, jak również rapor-
ty krajowe dotyczące słabych i mocnych stron krajowego 
rynku biopaliw. Oprócz tego stworzona została baza da-
nych na temat najważniejszych aktorów rynkowych. 

Pakiet 3: Prezentacja dobrych praktyk

W ramach tego pakietu opisane zostały przykłady pro-
jektów pilotażowych (zakończonych sukcesem - projekty 
wdrażania biopaliw) oraz dobrych praktyk.

Oprócz tego przygotowana została lista kluczowych 
czynników sukcesu oraz barier jakie pojawiają się przy 
wdrażaniu projektów.

BIODIESEL CHAINS
Działania służące promocji korzystnych warunków dla utworzenia rynku biopaliw
Promoting favourable conditions to establish biodiesel market actions

 • Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grecja,
 • Institut fuer Energie- und Umweltforschung Heidel-

berg (IFEU), Niemcy,
 • Université catholique de Louvain (UCL), Belgia,
 • Energy for Sustainable Development – Bulgaria Ltd, 

Bułgaria, 
 • INTERTERMO CONCEPT (ITC), Rumunia
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), 

Polska,
 • AEOLIKI Ltd., Cypr.
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Pakiet 4: Struktura rynku

W ramach pakietu czwartego przeprowadzona zosta-
ła analiza istniejących rozwiązań prawnych zarówno na 
poziomie europejskim, jak również w każdym z krajów 
uczestniczących. Następnie przeprowadzona została 
analiza struktury rynku biopaliw: zarówno producentów 
jak i użytkowników końcowych. Partnerzy projektu przy-
gotowali również ocenę możliwości eksporty biopaliw.

Pakiet 5: Przygotowanie strategii

W ramach pakietu piątego dla każdego z uczestniczą-
cych krajów została przygotowana analiza SWOT. Na tej 
podstawie opracowana została lista słabych i mocnych 
stron jak również otwierających się możliwości. Następ-
nie przygotowana została strategia działań, która wyty-
czając kierunki dla poszczególnych organizacji pozwoli 
na rozwój rynku

Pakiet 6: Zachęcenie aktorów rynkowych

W ramach pakietu szóstego została stworzona sieć sku-
piającą aktorów rynkowych działających w obszarze bio-
paliw w każdym z krajów biorących udział w projekcie od 
producentów roślin do użytkowników końcowych. Zada-
niem tej sieci będzie współpraca przy realizacji projektu  
i kontynuacja działań po jego zakończeniu. 

Pakiet 7-8: Działania rozpowszechniające.

W ramach prowadzonych działań rozpowszechniających 
przygotowany został plan rozpowszechniania. Przygoto-
wana została strona internetowa. Prowadzone działania 
objęły również przygotowanie artykułów w prasie, ulotek 
informacyjnych, bezpośrednią korespondencję a uczest-
nikami rynku czy organizacje konferencji na koniec pro-
jektu.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Oczekiwane efekty projektu w skali europejskiej:

Projekt przyczynił się to realizacji polityki europejskiej do-
tyczącej:

 • Emisji gazów cieplarnianych

 • Zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego po-
przez dywersyfikację paliw

 • Zmniejszenie bezrobocia szczególnie w sektorze rol-
niczym. 

Realizacja projektu pomogła w stworzeniu sieci, której 
uczestnicy współpracując ze sobą zarówno na poziomie 
poszczególnych krajów jak i na poziomie europejskim 
przyczynia się do rozwoju europejskiego rynku biopaliw.

Oczekiwane efekty projektu dla Polski:

Ponieważ rynek biopaliw w Polsce jest wciąż jeszcze 
mało rozwinięty stworzenie sieci aktorów rynkowych 
obejmujących zarówno producentów jak i późniejszych 
użytkowników przyczyni się do jego rozwoju.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Beneficjentami byli głównie audytorzy energetyczni  
i decydenci z wydziałów ochrony środowiska gmin i po-
wiatów. Pozyskali oni nową wiedzę z zakresu możliwości 
zastosowania energii odnawialnych w budynkach oraz 
możliwość uzupełniania tej wiedzy poprzez platformę 
e-learningową.
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Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowa-
nych polityk w zakresie realizacji bioenergetycznego „łań-
cucha wartości”  z efektywnym wykorzystaniem rodzi-
mych zasobów biomasy, dla osiągnięcia celów Krajowych 
Planów Działań w zakresie energii ze źródeł  odnawial-
nych do roku 2020 i celów na rok 2030 oraz celów innych 
polityk UE i krajowych w tym obszarze.

Aby zrealizować cel projektu, wykorzystana zostanie wie-
dza i doświadczenia poprzednich prac badawczych (Bio-
bench, Biomass Futures oraz studiów wykonanych dla 
Europejskiej Agencji Środowiska), a także poprzez współ-
pracę z wybranymi agencjami energetycznymi krajów 
uczestniczących w projekcie, jak też i z kluczowymi intere-
sariuszami obszaru polityki i regulacji oraz rynku biomasy.

BIOMASS POLICIES   
Wypracowanie polityk efektywnego wykorzystania zasobów biomasy
Strategic Initiative for Resource Efficient Biomass Policies

 • Imperial College London (Imperial), Wielka Brytania,
 • VITO (VITO), Belgia,
 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Alterra 

b.v.) (Stichting DLO–Alterra), Holandia,
 • Energy Research Centre of the Netherlands (ECN),  

Holandia,
 • International Institute for Sustainability Analysis and 

Strategy (IINAS), Niemcy,
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en In-

novatie NL Agency (NL Agency), Holandia,
 • European Biomass Association (AEBIOM), Belgia,
 • Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP), Chorwacja,
 • Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA), Słowacja,
 • Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), 

Polska,
 • Deutsche Energie-Agentur GmbH (DENA), Niemcy,
 • Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI), Irlandia,
 • Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE), Hiszpania,
 • Centre for Renewable Energy Sources and Saving 

(CRES), Grecja,
 • Austrian Energy Agency (AEA), Austria,
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Niemcy,
 • Port of Rotterdam (POR), Holandia.
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 • Aktywne uczestnictwo krajowych agencji energetycz-
nych w projekcie zwiększy jego oczekiwany wpływ na 
poziomie polityki krajowej. Działania prowadzone będą 
w obszarach kształtowania i wdrażania polityki oraz infor-
mowania zainteresowanych stron i przyśpieszania ustaleń;

 • W ciągu ostatnich pięciu lat zaobserwowano bardzo duży 
rozwój w tworzeniu polityki w dziedzinie bioenergii i bio-
paliw. Określono podstawowe cele – Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii  
ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie 
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE  
i ścieżki ich osiągania  przez państwa członkowskie, przed-
stawione w ich Krajowych Planach Działania, w odnie-
sieniu do konsekutywnych okresów sprawozdawczych.  
Przygotowano inne inicjatywy w zakresie zrównoważone-
go rozwoju i wspierania rynku na poziomie państw człon-
kowskich;

 • Projekty finansowane przez Europejską Agencję Środo-
wiska oraz Unię Europejską, takie jak Biomass Futures  
i Biobench, a także inne projekty europejskie, pozwoliły 
na opracowanie  aktualnych informacji danych (na pod-
stawie oszacowań modeli) dotyczących polityk w dziedzi-
nie energii odnawialnej oraz potencjału biomasy państw 
członkowskich. Powyższe studia kapitalizują wiedzę, na-
rzędzia modelowania i bazy danych instytucji biorących 
udział, przy zaangażowaniu właściwych interesariuszy;

 • Ważnym wnioskiem z tych badań jest to, że cele Krajo-
wych Planów Działań w zakresie wytwarzania ciepła, ener-
gii elektrycznej i transportu z wykorzystaniem biomasy 
nie zostaną osiągnięte w ramach aktualnych regionalnych 
i krajowych polityk, programów wsparcia i obecnych ryn-
kach w większości krajów UE;

 • Realizowany projekt, bazując na danych i informacjach  
z uprzednich badań/projektów,  będzie budować kom-
pleksową bazę wiedzy w zakresie efektywnego pozyski-
wania zasobów (kryteria zrównoważonego rozwoju, kosz-
ty, logistyka, dostępność) i oceny wydajności zasobów 
„łańcuchów wartości”  biomasy (z zestawem odpowied-
nich wskaźników technicznych). Nastepnie dane zostaną 
wykorzystane do opracowania polityk i ram wsparcia do-
pasowanych do 27 krajów UE oraz krajowych „łańcuchów 
wartości” dziesięciu państw członkowskich i jednego pań-
stwa wstępującego (HR). 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Wytyczne w zakresie zbierania danych  dla oszacowania 
i monitorowania  zrównoważonych  dostaw biomasy na 
poziomie krajowym (wskaźniki dostępności surowców  
i wytyczne dotyczące najbardziej efektywnych ścieżek 
konwersji);

 • Przegląd „łańcuchów wartości” biomasy w 27 krajach UE,  
z aktualizacją krzywych kosztów dostaw i wybór najbar-
dziej obiecujących surowców dla bioenergetyki dla dane-
go regionu i kraju;

 • Wytyczne dotyczące wyboru najbardziej efektywnych 
„łańcuchów wartości”,  zasobów (z dokładnym zestawem 
wskaźników technicznych), uwzględnieniem efektywno-
ści zasobów (w tym aspektów zrównoważonego rozwoju) 
i potencjalnych zakłóceń rynku w odniesieniu do zastoso-
wań konkurencyjnych;

 • Mapa polityk lokalnych (szerszych niż polityki energetycz-
nej) w UE-27, w różnych sektorach i państwach członkow-
skich;

 • Analiza porównawcza istniejących polityk z określeniem 
bieżącego i oczekiwanego wpływu na rynek (w stosunku 
do celów Krajowych Planów Działań), efektywne wykorzy-
stanie zasobów, redukcję ryzyka zrównoważonego roz-
woju i konkurencyjność;

 • Informacje o przyszłych zintegrowanych ramach polityk 
(w odniesieniu do wytwarzania ciepła, energii elektrycz-
nej, kogeneracji i zaawansowanych biopaliw), ze zrów-
noważonym podejściem do efektywnego wykorzystania 
zasobów i konkurencji oraz jakościową i ilościową oceną 
ich wpływu na realizację celów Krajowych Planów Działań 
(EU27 i państw członkowskich);

 • Aktywne zaangażowanie administracji krajowych (również 
przy uczestnictwie  krajowych  agencji energetycznych), 
poprzez np. warsztaty dedykowane, dla zapewnienia ich 
wkładu w odniesieniu do „łańcuchów wartości biomasy”  
i polityk krajowych oraz do sprawdzania wyników projektu;

 • Ustrukturyzowanie wielokrotnie powtarzalnego mechani-
zmu interakcji z przemysłem i interesariuszami rynkowymi 
dla budowy  sektorowego wsparcia, zintegrowanych ram 
polityk i wniosków;

 • Transformacja ram polityk na konkretne propozycje wno-
szone do ustawodawstwa krajowego krajów uczestniczą-
cych w projekcie.
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W ramach projektu przeprowadzone zostały następują-
ce działania: budowa polskiego klastra biopaliwowego, 
identyfikacja i promocja regionalnych przykładów najlep-
szych praktyk w zakresie biopaliw („latarnie”- beacons), 
budowa międzynarodowego klastra łączącego naukę 
z przemysłem i praktyką, powołanie nowych Centrów 
Informacji o Biopaliwach. Ponadto: rozszerzenie grupy 
odbiorców (noty prasowe, TV, radio, ulotki, materiały in-
formacyjne, artykuły, publikacje i strona www.  BioMotion 
tour ). Miała także miejsce impreza objazdowa promująca 
biopaliwa w krajach uczestniczących w projekcie, w cza-
sie której zaprezentowano pojazdy zasilane różnego ro-
dzaju biopaliwami.

BIOMOTION  
Działania mające na celu zwiększenie udziału biopaliw w rynku. Strategie informacji,  
motywacji i przetwarzania biopaliw z uwzględnieniem określonych struktur regionalnych 
Biofuels in Motion. Information, Motivation and Conversion strategies for bio 
fuels with consideration of the special regional structures

 • 3N Kompetenzzentrum Nachwachsende Rohstoffe, 
 • Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Werlte, 

Niemcy,
 • Zentrum für Nachwachsende Rohstoffe,
 • Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Ost-

inghausen, Niemcy,
 • Dienst Landelijk Gebied , Groningen, Holandia,
 • Bio Energy Noord, Groningen, Holandia,
 • Chambre d´Agriculture de l`Aisne, Laon, Francja,
 • University of West-Hungary Faculty of Agricultural ,
 • and Food Sciences, Centre of Agricultural Science, 
 • Mosonmagyaróvár, Węgry,
 • University of Agronomic Sciences an Veterinery Medi-

cine Bucharest, Department of Mathematics, Physics 
and Informatics, Bucharest, Rumunia.
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 • Transfer wiedzy poprzez działalność międzynarodo-
wego klastra wspieranego przez siedem Centrów 
Informacji o Biopaliwach;

 • Profesjonalne doradztwo – szczególne techniki mo-
tywacyjne i działania PR (public relations);

 • Specjalistyczna obsługa informacyjna.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Poszerzenie wiedzy o zastosowaniu i akceptowalno-
ści biopaliw w społeczeństwie poprzez przekazywa-
nie informacji;

 • Techniki motywacyjne;

 • Budowanie klastrów;

 • Wspieranie regionalnych strategii wdrażania biopa-
liw.
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Debata dotycząca strategii „Europa 2020“o dostępności 
zasobów odnawialnych bio-energii oraz toczące się dys-
kusje na temat: paliwo czy żywność,  wskazały na pilną 
potrzebę zagospodarowania niewykorzystanych stru-
mieni odpadów w celu produkcji energii. Biologiczny 
rozkład odpadów przemysłowych w warunkach beztle-
nowych stanowi obiecującą alternatywę dla dotychcza-
sowego sposobu przetwarzania odpadów. Motywacją 
działań w ramach projektu jest dalsze rozszerzenie do-
staw odpadów i zwiększenie produkcji biogazu/biome-
tanu (wykorzystywanego do wytwarzania ciepła i energii 
w jednostkach skojarzonych, jako paliwa w transporcie, 
do produkcji  energii elektrycznej przekazywanej do sie-
ci) z organicznej frakcji odpadów pochodzących z prze-
mysłu żywności i napojów (FaB). Projekt dąży do zmiany 
podejścia inwestorów przemysłowych do wytwarzania 
biogazu, poprzez promowanie wykorzystania odpadów 
powstających w przemyśle żywności i napojów, jako no-
wego i odnawialnego źródła energii w produkcji biogazu. 
Rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia dywer-
syfi kacji źródeł energii w przedsiębiorstwach przemysłu 
żywności i napojów, prowadząc do rozpowszechnienia 
i skutecznego włączenia tych odpadów  do systemów 
wytwarzania energii, a także do pobudzenia realizacji co-
raz większej liczby projektów biogazowych w Austrii, Cze-
chach, Francji, Niemczech, Włoszech i Polsce.

Projekt zakłada utworzenie solidnej bazy informacyjnej 
dotyczącej wykorzystania odpadów w produkcji biogazu, 
potwierdzającej efektywność energetyczną przemysło-
wego, zintegrowanego systemu produkcji biogazu, orga-
nizowanie spotkań informacyjnych dotyczących produk-
cji biogazu z odpadów z przemysłu żywności i odpadów 
(FaB) dla wszystkich zainteresowanych stron: producen-
tów odpadów, użytkowników oraz instytucji podejmują-

FaBbiogas  
Produkcja BIOGAZU z odpadów organicznych w Europejskim przemyśle żywności 
i napojów 
BIOGAS production from organic waste in the European Food And Beverage 
industry 

 • University of Natural Resources and Life Sciences, 
koordynator, Austria,

 • European Biogas Association, Belgia,
 • ATRES, Niemcy,
 • Association Nationale des Industries, Francja,
 • Kompetenzzentrum für Ernährung, Cluster Ernährung, 

Niemcy,
 • Federation Italiana dell Industria Alimentare, Włochy,
 • Federation of the Food and Drink Industries of the 

Czech Republic, Czechy,
 • Lebensmittelcluster Niederösterreich, Austria,
 • Politechnika Łódzka, Polska.
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cych decyzje, celem lepszego rozpropagowania istnieją-
cych najlepszych praktyk (BAT) i przyszłego potencjału. 
Celem projektu jest także powołanie krajowych punk-
tów kontaktowych jako zdecentralizowanych ośrodków 
wiedzy przy Stowarzyszeniach Producentów Żywności  
i Napojów we wszystkich krajach partnerskich. Projekt sta-
wia sobie za cel identyfikację potencjału wykorzystania 
odpadów z przemysłu żywności i napojów w istniejących 
biogazowniach oraz przygotowanie wstępnych studiów 
wykonalności, stanowiących podstawę  dla przyszłych 
projektów biogazowych, wykorzystujących odpady FaB. 
W ramach projektu opracowany zostanie kompletny 
zestaw działań i narzędzi upowszechniających rezultaty 
projektu dla przedstawicieli przemysłu oraz podmiotów 
podejmujących decyzje, celem ułatwienia współpracy 
pomiędzy przemysłem żywności i napojów, sektorem 
biogazowym oraz prawodawcami w całej Europie.

Działalność projektu FaBbiogas dostosowana jest do 
specyficznych potrzeb wszystkich zaangażowanych 
stron tak, aby zapewnić trwałe wykorzystanie odpadów 
FaB jako odnawialnego źródła bio-energii, skutkującego 
zwiększeniem inwestowania w produkcję biogazu z tych 
odpadów. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Spotkania informacyjne skierowane do wszystkich 
zainteresowanych podmiotów,  ilustrujące wysoki 
potencjał energetyczny odpadów z przemysłu FaB, 
wynikający ze zwiększenia produkcji energii odna-
wialnej do 35000 toe / rok, a tym samym oszczędno-
ści w emisji 183 000 t CO2 /rok;

 • Mapy przedstawiające istniejące biogazownie oraz 
strumienie odpadów z przemysłu żywności i napo-
jów FaB, uwzględniające 12 – 18 przykładów najlep-
szych praktyk i wytyczne, jak przezwyciężać bariery, 
co prowadzi do spodziewanego zwiększenia stru-
mieni odpadów z sektorów FaB;

 • 12–18 wstępnych studiów wykonalności, które przy-
gotują podstawy dla przyszłych projektów zrówno-
ważonej produkcji bio-energii, wykorzystujących 
odpady z przemysłu żywności i napojów, a także 
uruchomią inwestycje ok. 7,5 miliona euro. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Utworzenie krajowych usług doradczych dotyczą-
cych wykorzystania odpadów z przemysłu żywno-
ści i napojów do produkcji biogazu przy stowarzy-
szeniach producentów FaB, oferujących obszerną 
wiedzę na temat biogazu oraz przekształcenie ich 
w trwałe punkty kontaktowe dla potrzeb przemysłu 
integrującego wytwarzanie  bio-energii z  odpadów  
FaB  jako odnawialnych źródeł. 

 • Kompendium informacji (monografia, DVD, narzę-
dzia iternetowe) dla przyszłych standardów do-
tyczących efektywnego wykorzystania odpadów 
FaB. Rezultaty projektu FaBbiogas zawierają zestaw 
narzędzi i wskazówek niezbędnych do opracowania 
Europejskiego standardowego wzorca dla wykorzy-
stania odpadów z przemysłu żywności i napojów do 
produkcji bio-energii.
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Celem projektu GreenGasGrids jest próba pokonania naj-
bardziej uciążliwych bariery rozwoju rynku biometanu. 
Planuje się, że w wyniku jego realizacji nastąpi bezpośred-
ni wzrost produkcji biometanu w krajach realizujących 
projekt, dzięki zmianie uwarunkowań wtłaczania biogazu 
do sieci w Europie oraz unaocznieniu potencjału w tym 
zakresie. 

Biometan może być wykorzystywany w taki sam efek-
tywny i uniwersalny sposób jak gaz ziemny – na potrze-
by transportu, ciepła i elektryczności. Dzięki tym zaletom 
wykorzystanie biometanu staje się istotnym elementem 
rynku energii i stwarza możliwości biznesowe w różnych 
krajach członkowskich. 

Biogaz może mieć zasadniczy wkład w osiąganie wspól-
notowych celów odnawialnych źródeł energii do roku 
2020. Wtłaczanie biogazu do sieci dystrybucyjnej gazo-
wej może stać się bardziej efektywne niż dyskusyjne wy-
korzystywanie go w sektorze transportu. 

Holandia, Niemcy czy Austria są bardziej zaawansowa-
ne w wykorzystywaniu wzgbogaconego biogazu, gdyż 
od lat istnieją w tych krajach odpowiednie mechanizmy 
w tym zakresie. Inne kraje członkowskie gotowe są, aby 
wykorzystać te doświadczenia u siebie. Pomimo dużego 
zainteresowania tematem oraz woli politycznej zwiększe-
nia produkcji biom etanu, rozwój rynku postępuje zbyt 
wolno i wsparcie nadal jest niezbędne. Wynika to głów-
nie ze złożoności procesu wytwarzania, braku współpracy 
pomiędzy zaangażowanymi stronami, jak również barier 
sprzedaży biometanu za granicą. 

GreenGasGrids   
Zwiększenie europejskiego rynku produkcji, poprawy warunków    
przesyłu i przyłączania biogazu do sieci dystrybucji gazu
Boosting the European Market for Biogas Production, Upgrade and Feed-In into 
the Natural Gas Grid

 • Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), koordyna-
tor,  Niemcy, 

 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der ange-
wandten Forschung, Niemcy, 

 • Renewable Energy Agency (REA), Wielka Brytania, 
 • Österreichische Energieagentur (AEA), Austria,
 • Agentschap NL (NL Agency), Holandia,
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), 

Polska,
 • European Biogas Association (EBA), Belgia,
 • Energetski Institut Hrvoje Pozar (EIHP), Chorwacja, 
 • Slovenská Inovacná a Energetická Agentúra (SIEA), 

Słowenia,
 • Consorzio Biogas (CIB), Włochy, 
 • Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME), Francja,
 • University of Szeged (USz), Węgry,
 • Natural Gas Vehicle Association Europe (NGVA Eu-

rope), Belgia.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

GreenGasGrids wspiera rozwój rynku biometanu po-
przez:

 • Przekazanie wiedzy i transfer know-how do krajów 
mniej zaawansowanych w produkcji i wykorzystaniu 
biogazu;

 • Wsparcie w pokonywaniu barier rozwoju rynku;

 • Inicjowanie spotkań biznesowych;

 • Promocję produkcji i wykorzystania biometanu  
w krajach o wysokim potencjale, ale niewielkiej ak-
tywności w tym zakresie;

 • Aby osiągnąć cele wzrostu produkcji i wykorzystania 
biom etanu, projekt skierowany jest z jednej strony 
do przemysłu gazowniczego, konstruktorów zakła-
dów gazowniczych czy inwestorów, a z drugiej do 
podejmujących decyzję ministerstw, urzędów czy 
agencji a także prywatnych organizacji i przedsię-
biorstw. 

Innymi działaniami w projekcie są:

 • Wsparcie w pokonywaniu barier wtłaczania biogazu 
do sieci dystrybucyjnej poprzez zapisy w Krajowym 
Planie działań w zakresie energii ze źródeł odnawial-
nych, dotyczące zagadnień dyskryminacji poprzez 
taryfy, rozwoju infrastruktury jak również technicz-
nych kwestii przyłączeń;

 • Wsparcie wdrażania Europejskiej Dyrektywy 
2003/55/WE w obszarze zapisów dotyczących we-
wnętrznego rynku gazu ziemnego oraz zapisów 
gwarantujących możliwość integracji gazu ze źródeł 
odnawialnych do sieci dystrybucyjnej gazowej;

 • Wzrost efektywnego wykorzystania źródeł odna-
wialnych poprzez wzrost odbioru biogazu do sieci 
gazu ziemnego jako jednej z najbardziej efektyw-
nych i wszechstronnych metod wykorzystania bio-
masy; 

 • Przyspieszenie pokonywania barier rynku biometa-
nu na poziomie europejskim poprzez wkład w za-
gadnienia dotyczące handlu i transferu technologii. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Celem projektu GreenGasGrids jest znacząca poprawa 
sytuacji rynku biometanu w uczestniczących w projekcie 
krajach poprzez mierzalny wzrost ilości biometanu wtło-
czonego do siedzi dystrybucyjnej gazowej. Aby osiągnąć 
ten cel, nastąpi:

 • Przekazanie wiedzy i know-how z zakresu rozwoju 
rynku biometanu z krajów bardziej zaawansowa-
nych w wykorzystywaniu tego gazu do krajów na 
początku tego procesu, w szczególności zaś: prze-
kazanie praktycznego doświadczenia i informacji, 
opracowanie razem z krajowymi instytucjami i orga-
nizacjami planów działań uwzględniających specy-
fikę danego kraju oraz identyfikację potencjalnych 
barier, organizacja spotkań biznesowych, opracowa-
nie modelu inwestycyjnego dla projektów biometa-
nu;

 • Przeciwdziałanie barierom na poziomie europejskim, 
w szczególności: podjęcie głównych zagadnień ryn-
ku biom etanu (handel, warunki techniczne, aspek-
ty prawne, kryteria zrównoważonego rozwoju), 
wzmocnienie istniejących inicjatyw i wprowadzenie 
wartości dodanej do ich wyników, odniesienie do 
zagadnień prawnych na poziomie europejskim;

 • Łączenie doświadczenia, w szczególności angażo-
wanie instytucji i organizacji do tej pory pracujących 
osobno.
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Celem projektu było określenie wpływu szerokiego sto-
sowania gruntowych pomp ciepła na osiągnięcie celów 
protokołu z Kioto, promocja zasady działania i zalet grun-
towych pomp ciepła, ocena przydatności gruntowych 
pomp ciepła we wdrażaniu dyrektywy o charakterystyce 
energetycznej budynków oraz szkic długoterminowe-
go planu rozpowszechniania gruntowych pomp ciepła  
i przezwyciężania barier stojących na drodze ich większe-
mu udziałowi w rynku. Została zapoczątkowana europej-
ska kampanii promująca szybki wzrost udziału grunto-
wych pomp ciepła w rynku, skierowana do kluczowych 
grup specjalistów. Dzięki projektowi, pomoc dla Komisji 
Europejskiej ukierunkowana została na szersze rozpo-
wszechnianie gruntowych pomp ciepła.

GROUND-REACH   
Osiągniecie celów protokółu z Kioto poprzez powszechne stosowanie gruntowych 
pomp ciepła w budownictwie
Reaching The Kyoto Targets By Means Of A Wide Introduction Of Ground Coupled 
Heat Pumps (GCHP) In The Built Environment 

 • Centre For Renewable Energy Sources, Grecja,
 • European Geothermal Energy Council (EGEC), 

międzynarodowe,
 • European Heat Pump Assotiation (EHPA), 

międynarodowe
 • Osterreichisches Forschungs und Prufzentrum ARSE-

NAL GmbH, Austria,
 • Bureau de Recherches Geologiques et Minieres 

(BRGM), Francja,
 • ECOFYS B.V. - międzynarodowe
 • The Energy Efficiency Agency (EEA), Bułgaria,
 • Escola Superior de Technologia de Setubal (ESTSetu-

bal), Portugalia,
 • Fachinformatonszentrum Karlsruhe GmbH (IZ) , Niemcy,
 • GEOTEAM Technisches Buro fur Hydrogeologie, Geo-

thermie und Umwelt GmbH (GEOTEAM), Austria,
 • Associazione Rete ci Punti Energia (PUNTI ENERGIA), 

Włochy,
 • SVEP Information & Service AB (SVEP), Szwecja,
 • University of Oradea (UOR), Rumunia,
 • Besel S.A. (BESEL), Hiszpania,
 • Ellehauge & Kildemoes (E&K), Dania,
 • Flemish Institute for Technological Research (VITO,) Belgia,
 • Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Energie (ADEME), Francja,
 • Narodowa Agencja Posznaowania Energii S.A. (NAPE), 

Polska,
 • ENPRO Engineers Bureau Ltd (ENPRO), Estonia,
 • GFE Energy Management (GFE).
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 • Opracowanie rzetelnej metodologii do oszacowania 
redukcji emisji CO2 dzięki gruntowym pompom cie-
pła, ujęcie ilościowe ich potencjalnego wpływu na 
osiągnięcie celów protokołu z Kioto i ocena tej tech-
nologii pod względem jej potencjalnego wkładu 
w wypełnienie dyrektywy o charakterystyce ener-
getycznej budynków. Obie te ewaluacje wydajnie 
wspomogą podejmowanie decyzji o przyszłej stra-
tegii europejskiej wobec gruntowych pomp ciepła;

 • Portal internetowy pokazujący odpowiednio udoku-
mentowane i zaprezentowane najlepsze przykłady 
stosowania gruntowych pomp ciepła we wszystkich 
krajach członkowskich i kandydujących do UE, który 
zapewni UE skuteczne narzędzie promocji grunto-
wych pomp ciepła na rynku;

 • Identyfikacja barier powstrzymujących zdobywanie 
rynku przez gruntowe pompy ciepła, propozycje 
sposobów zniesienia tych barier oraz długotermino-
wa strategia rozpowszechniania technologii ––– – 
posłużyło to jako wskazówki dla przyszłych działań 
europejskich w kierunku zwiększenia udziału grun-
towych pomp ciepła w rynku;

 • Kampania europejska służąca szybkiemu zdoby-
ciu rynku (w okresie kontraktu), która przedstawiła 
zespół oddany promocji gruntowych pomp ciepła 
(Europejski Komitet ds. Gruntowych Pomp Ciepła), 
dostarczyła 20 000 broszur w 14 językach europej-
skich, 1000 plakatów, objęła też powstanie strony in-
ternetowej projektu, publikacje prasowe i w innych 
mediach docierające do wybranej grupy docelowej 
7 500 000 odbiorców; zorganizowała jeden kongres 
międzynarodowy i wystawę z tysiącem uczestni-
ków, dwa warsztaty z Komisją oraz 18 spotkań z ak-
tywnym udziałem kluczowych specjalistów.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Opublikowano broszury informacyjne dotyczące 
gruntowych pomp ciepła;

 • Rozpowszechniono plakaty;

 • Pojawiły się artykuły prasowe;

 • 19 czerwca 2008 r. odbyło się seminarium projektu 
Ground-Reach „Zastosowanie gruntowych pomp 
ciepła w budownictwie”, w którym uczestniczyło  
46 osób.
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Celem projektu MASSIG było przygotowanie dla inwesto-
rów lub właścicieli rozproszonych źródeł energii elektrycz-
nej odpowiednich strategii inwestycyjnych i operacyj-
nych, narzędzi i systemów doradczych, które pomogłyby 
wymienionym podmiotom w dostępie do konkurencyj-
nego rynku energii elektrycznej, zmniejszając tym samym 
ich obecne uzależnienie od systemów wsparcia finanso-
wego w postaci subsydiów i grantów finansowych.

W ramach projektu opracowane i zaproponowane zostały 
koncepcje ekonomiczne i techniczne, które miały pomóc 
wkroczyć małym wytwórcom na rynek konkurencyjny  
i sprzedaż tam energii i usług, co w chwili obecnej moż-
liwe jest tylko w przypadku dużych producentów energii 
elektrycznej, pochodzącej głównie ze spalania paliw ko-
palnych. Mając na względzie realizację celów związanych 
z ochroną środowiska i walką ze zmianami klimatu oraz 
celów związanych z polityką energetyczną UE, szczegól-
na uwaga poświęcona została sytuacji małych, odnawial-
nych źródeł rozproszonych i pracujących w skojarzeniu.

Wszystkie analizy techniczno-ekonomiczne prowadzone 
w ramach projektu uwzględniały również rozwiązania re-
gulacyjne i warunki ekonomiczne panujące w Polsce.

MASSIG   
Dostęp do Rynku dla Małych Inteligentnych Źródeł Energii Elektrycznej
Market Access for Smaller Size Intelligent Electricity Generation

 • Frauenhofer Institute for Solar Energy Systems, koor-
dynator, 

 • Badenova AG & Co. KG, Niemcy,
 • EMD, Niemcy,
 • The University of Manchester, Wielka Brytania,
 • Politechnika Łódzka, Polska,
 • Vienna University of Technology, Austria.
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 • W wyniku realizacji projektu określone zostały wa-
runki wstępne dostępu małych producentów do 
rynków giełdowych i rynków technicznych oraz 
przygotowana została „mapa drogowa”, która uła-
twiła spełnienie przez małe źródła wymagań tech-
nicznych i prawnych stawianych przez operatorów 
i regulatorów;

 • Możliwość łączenia małych źródeł w klastry lub 
„jednostki wirtualne” złożone z kilku, wzajemnie 
się uzupełniających technologii wytarzania energii 
elektrycznej. W przypadku kogeneracji, prowadzo-
ne działania koncentrowały sieć wokół ograniczeń 
wynikających z ograniczonej korelacji pomiędzy za-
potrzebowaniem na energię cieplną na rynku lokal-
nym i zapotrzebowaniem na energię elektryczną na 
rynku hurtowym;

 • Przeanalizowane zostały możliwości wykorzystania 
rozwiązań technicznych dotyczące magazynowania 
ciepła i chłodu dla ułatwienia funkcjonowania nie-
stabilnych źródeł odnawilanych na hurtowym rynku 
energii elektrycznej.

Wyniki ostateczne projektu pokazały, że pomimo zna-
czącego spadku nakładów inwestycyjnych oraz wzrostu 
efektywności wykorzystania zdolności produkcyjnych na 
obecnym etapie, małe rozproszone źródła odnawialne  
i małe źródła kogeneracyjne nie są w stanie konkurować 
z dużymi jednostkami wytwórczymi na rynku hurtowym 
i na rynkach technicznych energii elektrycznej. Koniecz-
ne jest utrzymanie systemów wsparcia finansowego dla 
tych źródeł w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Projekt umożliwił przedstawienie właścicielom i po-
tencjalnym inwestorom zainteresowanym budową  
małych źródeł odnawialnych możliwości i zagrożeń 
wynikających z różnych opcji funkcjonowania ge-
neracji rozproszonej i kogeneracji w ramach rynku 
konkurencyjnego hurtowego i detalicznego;

 • Przedstawiciele Regulatora (URE), operatorzy syste-
mów dystrybucyjnych oraz operator systemu prze-
syłowego mieli okazję zapoznania się z rozwiązania-
mi technicznymi stosowanymi w krajach o znacznie 
większym udziale rozproszonych, odnawialnych 
źródeł energii, które pozwalają na bardziej efektyw-
ną ekonomicznie integrację tych źródeł z systemem 
i rynkiem energii elektrycznej.
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Celem PromoBio jest promocja energetycznego wyko-
rzystania biomasy oraz wsparcie opracowania i wdroże-
nia lokalnych/regionalnych programów bioenergetycz-
nych (z uwzględnieniem biomasy z lasu) w trzech krajach 
europejskich: Polsce, Rumunii i Słowacji.

W Polsce do projektu zostało wybrane województwo 
warmińsko-mazurskie oraz województwo mazowieckie. 
Regionami pilotażowymi w województwie warmińsko-
mazurskim jest „Powiat Ostródzki” oraz „Powiat Olsztyński”. 
W Rumunii jest to „Centru Region”, na Słowacji  zaś  „Ban-
ska Bystrica”. 

W projekcie uczestniczą jeszcze dwa kraje: Finlandia (re-
gion „Północnej Karelii”) i Austria (region „Lower Austria”), 
które są wzorem dla rozwoju wykorzystania biomasy po-
nadto bardziej doświadczone, gdyż posiadające większą 
wiedzę i dobre praktyki w zakresie bioenergii.

Projekt składa się z 4 części i oparty jest na kilku założe-
niach. Pierwsza z nich dotyczy analiza istniejących pro-
gramów bioenergetycznych w regionie pilotażowym 
oraz wsparcie w opracowaniu nowych programów. 
Planowana jest identyfi kacja stanu obecnego regio-
nu oraz przykładów już zrealizowanych inwestycji wraz 
z uwzględnieniem barier rozwoju. Drugie założenie po-
lega na wsparciu istniejących oraz pomoc w opracowa-
niu nowych inicjatyw regionalnych (przynajmniej trzech) 
w zakresie bioenergii poprzez inicjalizację spotkań/
warsztatów dla inwestorów, władz lokalnych, ośrodków 
naukowych, organizacji i instytucji działających w regio-
nie. W wyniku przeprowadzenia ww. spotkań/warsztatów 
planuje się opracowanie propozycji planu działań w za-
kresie rozwoju zastosowań bioenergii w każdym z regio-
nów. Planowana jest organizacja 3 warsztatów: pierwsze 
w celu identyfi kacji oraz możliwości nowych inicjatyw, 

PromoBIO  
Promocja regionalnych inicjatyw bioenergii
Promotion to regional bioenergy initiatives

 • Finnish Forest Research Institute (Metla), koordynator, 
Finland,

 • Ms. Elina Välkky, elina.valkky [a] metla.fi ,
 • Technical Research Centre of Finland (VTT), Finland, 
 • Mr. Jyrki Raitila, jyrki.raitila [a] vtt.fi ,
 • Bioenergy2020 (BE2020+), Austria, 
 • Mr. Christoph Strasser, christoph.strasser [a] bioen-

ergy2020.eu,
 • Institute for Studies and Power Engineering (ISPE), Ru-

munia, 
 • Ms. Adriana Milandru, adriana.milandru [a] ispe.ro, 

+4072 422 2669,
 • Centru Regional Development Agency (ADR Centru), 

Rumunia, 
 • Ms. Ovidia Tandrau, ovidia.tandrau [a] adrcentru.ro,
 • The Polish National Energy Conservation Agency 

(KAPE), Polska, 
 • Ms. Karolina Loth-Babut, kloth [a] kape.gov.pl,
 • Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA), 

Słowacja,
 • Mr. Pavol Otepka, Pavol.Otepka [a] uniag.sk.
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drugi w celu analizy zaproponowanych inwestycji (wy-
znaczenie potencjalnych lokalizacji, partnerów, wsparcia, 
itd.), oraz trzeci, którego celem będzie przedyskutowanie 
przygotowywanego planu działań w zakresie rozwoju za-
stosowań bioenergii. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Wsparcie potencjalnych inwestorów we wdrażaniu 
projektów w regionie w zakresie zastosowania bio-
masy do celów energetycznych;

 • Identyfikacja potencjalnych dostawców i użytkow-
ników systemów bioenergetycznych;

 • Wsparcie będzie również polegało na organiza-
cji wyjazdu szkoleniowego do Finlandii lub Austrii. 
Podczas wyjazdu potencjalni partnerzy inwestycji 
będą mieli możliwość przedyskutowania koncepcji, 
studiów wykonalności projektów inwestycyjnych  
w tym ich inżynierii finansowej, itp.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Rozpowszechnienie wiedzy poprzez organizację 
różnych szkoleń. Pierwsze szkolenie przewidziane 
jest dla trenerów. (Będzie możliwość również wy-
jazdu trenerów na szkolenie w Austrii lub Finlandii). 
Drugie– dla władz regionalnych, instytucji i orga-
nizacji, inwestorów, instytucji finansujących, itp. 
Będzie to szkolenie dwudniowe, podczas którego 
planuje się połączenie wiedzy teoretycznej z prak-
tycznymi wyjazdami do istniejących instalacji w re-
gionach/krajach. 
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Europejskie konsorcjum zainicjowało projekt PV LEGAL 
ze względu na to, że fotowoltaika (PV) została uznana za 
jedną z najważniejszych technologii wytwarzania ener-
gii elektrycznej w przyszłości. Zadaniem projektu była 
identyfikacja, skatalogowanie i analiza barier dla rozwoju 
fotowoltaiki. Na podstawie tych badań sformułowano re-
komendacje mające pokonać istniejące bariery w sferze 
uregulowań prawno-administracyjnych. 

W ramach projektu opracowano obszerną bazę danych 
dotyczących prawno-administracyjnych warunków roz-
woju fotowoltaiki w 12 krajach UE, dostępna bezpłatnie 
on-line. Baza ta jest bardzo przydatna do analizy koniecz-
nych działań, które muszą być podjęte przez inwestorów 
systemów PV w 12 wybranych Krajach Członkowskich 
UE. Zapewnia ona wszystkim zainteresowanym, m.in. 
politykom oraz operatorom sieci, systematyczną anali-
zę praktycznych doświadczeń, związanych z barierami 
wynikającymi z regulacji prawnych i administracyjnych, 
które mogą napotkać inwestorzy. Usunięcie takich barier 
jest uważane za kluczowe, zarówno przez przemysłu, jak  
i Komisję Europejską.  W ramach projektu powstało  8 
Opinii Doradczych zawierających rekomendacje odno-
śnie poprawy prawno-administracyjnych warunków roz-
woju fotowoltaiki (tj. ograniczenia barier prawno- admi-
nistracyjnych w procesie inwestycyjnym zarówno małych  
i komercyjnych systemów oraz dużych elektrowni foto-
woltaicznych). Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) 
było kierownikiem podstawowego i najważniejszego Pa-
kietu Roboczego WP3: Opracowanie Opinii Doradczych  
nt. ograniczenia barier prawno-administracyjnych dla roz-
woju fotowoltaiki. Została stworzona strona internetowa  
projektu – www.pvlegal.eu, zawierająca ww. bazę danych 
i wszystkie inne opublikowane wyniki projektu. 

PV LEGAL  
Ograniczenie barier prawno-administracyjnych przy instalacji systemów fotowol-
taicznych w Europie
Reduction of legal-administrative barriers for PV system installations in Europe

 • BSW-Solar, German Solar Industry Association, koor-
dynator, Niemcy,

 • ASIF, Spanish Photovoltaic Industry Association, 
Hiszpania,

 • Assosolare, Italian Photovoltaic Industry Association, 
Włochy,

 • ENERPLAN, French Solar professional association, 
Francja,

 • HELAPCO, Hellenic Association of Photovoltaic Com-
panies, Grecja,

 • PTPV, Polish Society for Photovoltaics (Polskie Towarz-
ystwo Fotowoltaiki), Polska,

 • REA, UK Renewable Energy Association, Wielka Bryta-
nia,

 • SER, French Renewable Energy Industry Association, 
Francja,

 • ZSFI, Slovenian Photovoltaic Industry Association, 
Słowenia,

 • EPIA, European Photovoltaic Industry Association 
(międzynarodowa), Belgia,

 • Eclareon Management Consultants, Niemcy.

Organizacje współpracujące:
 • Holland Solar, Holandia,
 • Czech Renewable Energy Agency, Czechy,
 • APESF (Portuguese Photovoltaic Industry Associa-

tion), Portugalia,
 • Bulgarian Photovoltaic Association, Bułgaria.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Zorganizowano 12 narodowych i 3 europejskie 
warsztaty promujące rekomendacje, skierowane do 
przedstawicieli urzędów, polityków i dystrybutorów 
energii i do europejskiego środowiska naukowego  
i przemysłu PV;

 • Opracowano dwie (wstępną i końcową) analizę kra-
jowego stanu prawno-administracyjnego inwestycji 
„BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE 
INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 
W POLSCE (Rekomendacje jak znieść bariery rozwo-
ju fotowoltaiki na szczeblu krajowym)”. Publikacja ta, 
pionierska w Polsce, spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem, zarówno w kraju, jak i za granicą  
i jest traktowana jako podstawowe źródło informacji 
i wskazówek dla potencjalnych inwestorów i decy-
dentów. Wydrukowano 700 egzemplarzy w języku 
polskim i 200 w języku angielskim;

 • Polska jest jednym z nielicznych krajów europej-
skich niewspierających rozwoju słonecznej energii 
elektrycznej (fotowoltaiki). Dnia 16 grudnia 2010 r. 
w Warszawie na konferencji „FOTOWOLTAIKA: per-
spektywy rozwoju w Polsce – Mechanizmy wspar-
cia i bariery prawno-administracyjne przy instalacji 
systemów fotowoltaicznych w Polsce”, eksperci 
powstającego sektora fotowoltaicznego, małych  
i średnich przedsiębiorstw, władz lokalnych i uczelni 
analizowali mechanizmy wsparcia i bariery prawno-
administracyjne rozwoju fotowoltaiki Polsce;

 • Wielkim sukcesem projektu było docenienie war-
tości fotowoltaiki w projekcie nowej ustawy o OZE  
w Polsce. Pakiet trzech ustaw energetycznych (Usta-
wa o Energii, Ustawa o biogazie i ustawa o OZE) zo-
stał przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki 
w dniu 22 grudnia 2011 roku. Projekt wprowadza 
szereg istotnych kwestii związanych z fotowoltaiką. 
Szczególna uwaga powinna być poświęcona mikro-
systemom (zainstalowana moc do 40 kW). Znacznie 
uproszczone zostało podłączanie systemów PV do 
sieci elektrycznej. Dokument doradczy dotyczący 
barier prawnych dla fotowoltaiki w Polsce i zale-
cenia, jak je przezwyciężyć, zostały uwzględnione  
w nowej ustawie;

 • Końcowy raport stanu projektu PV LEGAL, w tym 
podsumowanie barier i rekomendacji ze wszystkich 
krajów uczestniczących, został opublikowany w 
lutym 2012 roku i jest dostępny w sekcji wyników  
w bazie PV LEGAL;

 • Od momentu powstania aż do 27 marca 2012 r. 
strona internetowa PV LEGAL zarejestrowała ponad 
76.000 odwiedzin, co odpowiada średnio ponad 
2.900 wizytom miesięcznie;

 • Od maja 2012 kontynuacją prac jest projekt PV GRID, 
którego celem jest rozwiązanie problemów wynika-
jących z integracji dużych ilości systemów PV przy-
łączonych do sieci dystrybucyjnych.
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Głównym celem projektu było stworzenie pełnego 
i wiarygodnego obrazu funkcjonowania fotowoltaiki (PV) 
w Nowych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 
Projekt był skierowany do szerokiego grona odbiorców 
indywidualnych i instytucji, które były zainteresowane 
wykorzystywaniem czystej energii elektrycznej wytwo-
rzonej w systemach fotowoltaicznych. 

PV-NMS-NET  
Wspieranie rozwoju fotowoltaiki w Nowych Państwach Członkowskich Unii 
Europejskiej 
Supporting Development of Photovoltaics in the European Union New Member 
States Network

 • Warsaw University of Technology (WUT), koordynator, 
Polska,

 • Central Laboratory of Solar Energy and New Energy 
Sources Bulgarian Academy of Science (CL SENES), 
Bułgaria,

 • Cyprus Institute of Energy (CIE), Cypr,
 • Czech Renewable Energy Agency (CZREA), Czechy,
 • Tallinn University of Technology (TUT), Estonia,
 • SOLART-SYSTEM Engeneering Ltd. (SOLART-SYSTEM), 

Węgry,
 • Institute of Physical Energetics (IPE), Łotwa,
 • Semiconductor Physics Institute (SPI), Litwa,
 • Malta Resources Authority (MRA), Malta,
 • Research Institute for Electrical Engineering (ICPE - 

S.A.), Rumunia,
 • Slovak Renewable Energy Agency (SKREA), Słowacja,
 • Energy Restructuring Agency (ApE) , Słowenia.
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 • Cztery coroczne raporty „Stan Fotowoltaiki w nowych kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej” w lata 2008, 2009, 
2010 i 2011 zostały przygotowane i opublikowane w ilości 
2000 egzemplarzy, a następnie udostępnione na Euro-
pejskiej Platformie Technologicznej Fotowoltaiki podczas 
konferencji międzynarodowych (np. PVSEC, Intersolar, 
IEEE PV), decydentom na poziomie krajowym, regulato-
rom rynku energii, mediom. Dane zawarte w raportach 
obejmowały także Turcję i Chorwację. Publikowane są co-
rocznie od 2003 roku. Raport 2011 był dziewiątą edycją. 
Publikacje te są znane i cenione w środowisku PV. Przed-
mowę do edycji 2011 napisał Prof. Jerzy Buzek, Przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego (2009-2012);

 • Czterdziestostronicowa broszura, stanowiąca wsparcie dla  
fotowoltaiki,  została przygotowana przez koordynatora  
i wydrukowana w 2000 egzemplarzach. Publikacja składa-
ła się z 3 części: „Stanowisko polskiej społeczności fotowol-
taicznej wobec projektu Polityki energetycznej Polski do 
2030 roku”, „Światowy rynek fotowoltaiki Feed-in Tariff siłą 
napędowa rozwoju odnawialnych źródeł energii”. Na pod-
stawie publikacji Ministerstwo Gospodarki przygotowało 
około 60% Krajowego Planu Działania w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych poświęconej fotowoltaice;

 • Broszura nt. wsparcia wykorzystania fotowoltaiki na ska-
lę rynkową została przygotowana przez WUT w języku 
polskim i przetłumaczona na język angielski, a następnie 
rozprowadzona wśród partnerów, którzy przetłumaczyli ją 
na języki narodowe, uzupełnili o lokalny kontekst, wydru-
kowali a także zajęli się dystrybucją;

 • Przygotowano raport dotyczący procedur podłączania 
systemów fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycz-
nych. Opracowano zalecenia dla poszczególnych krajów;

 • Przygotowano stronę internetową informującą o bieżą-
cych zmianach na rynku PV w nowych krajach członkow-
skich;

 • Przygotowano internetową bazę danych zawierającą in-
formacje nt. rynku PV w nowych krajach członkowskich;

 • Ukazano nowe możliwości: I Konferencja na temat Foto-
woltaiki w krajach nowo przyjętych oraz Grecji, Turcji,Rosji 
i innych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, INTER-
SOLAR, Monachium 29 maja 2009 r. ;

 • W ramach targów INTERSOLAR EUROPE 2011 w czerw-
cu 2011 r. zorganizowano Międzynarodowe Warsztaty  
z udziałem wybranych przedstawicieli środowisk zaintere-
sowanych rozwojem fotowoltaiki;

 • Zorganizowano Drugą Konferencję „Fotowoltaika: współ-
praca nowych państw Unii Europejskiej”. Celem konfe-
rencji była prezentacja i dyskusja nad ekonomicznymi, 
prawnymi i finansowymi aspektami wykorzystania fotowol-
taiki. Konferencję zainaugurowali: Minister Środowiska –  
prof. A. Kraszewski, Prezes Zarządu NFOŚiGW –  
dr J. Rączka. Konferencja odbywała się pod patronatem 
Polskiej Prezydencji, wicepremiera i Ministra Gospodarki  
W. Pawlaka oraz Ministra Środowiska prof. A. Kraszew-
skiego, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, European Photovoltaic 
Industry Association (EPIA), the German Solar Industry  
Association (BSW-Solar), PGE EO, SEO;

 • Ukazał się dodatek specjalny do dziennika „Rzeczpospo-
lita” zatytułowany „Fotowoltaika”, w nakładzie 125 tys. eg-
zemplarzy; 

 • Opublikowano „Strategię rozwoju fotowoltaiki w nowych 
krajach Unii od roku 2020”. Publikacja ukazała się w 12 ję-
zykach;

 • Ukazało się 15 artykułów w mediach branżowych i popu-
larnych;

 • Stworzono osiem prezentacji w ramach Europejskiej Plat-
formy Technologicznej PV;

 • Powstały artykuły na temat PV w nowych krajach człon-
kowskich, które ukazały sie w magazynie Foton w 5 języ-
kach;

 • Projekt otrzymał nominację do konkursu Energy Globe 
Award 2011. Nagroda Energy Globe Award ;

 • Projekt PV-NMS-NET jest jednym z sześciu projektów, które 
będą stanowiły studium przypadku (case study) przy oce-
nie programu Intelligent Energy for Europe (IEE) II w latach 
2007 – 2013 (Wybór projektu PV-NMS-NET potwierdza 
wagę, jaką Komisja Europejska przykłada do jego znacze-
nia, gdyż wybrano go z ponad 400 projektów IEE II);

 • Opublikowano „The Business Guide” –  50 stronicową bro-
szurę zawierającą  listę firm, instytucji badawczych i jed-
nostek rządowych;

 • Podczas 24 Europejskiej Konferencji i Wystawy Fotowolta-
icznej w Hamburgu w dniach  21 – 25. 09. 2009 r. zorgani-
zowano „Brokerage Event – Nowe możliwości. Fotowolta-
ika w krajach nowo przyjętych.
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Projekt REDUBAR miał na celu stworzenie warunków, 
które mają sprzyjać  powszechniejszemu niż dotychczas 
wykorzystaniu biogazu produkowanego w oparciu o do-
stępną biomasę w krajach uczestniczących w projekcie. 
Porównanie regulacji prawnych, norm i rozwiązań tech-
nicznych obowiązujących w krajach UE, zidentyfikowanie 
barier, które blokują rozwój rynku biogazu, pozwoliło na 
wypracowanie skutecznych metod, które umożliwiłyby 
zniesienie ograniczeń w zakresie wykorzystania biogazu 
do wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej. 

REDUBAR  
Badania w kierunku stworzenia instrumentów prawnych oraz zredukowania  
barier administracyjnych ograniczających wykorzystanie biogazu do wytwarzania 
ciepła, chłodu i energii elektrycznej
Investigations targeted to the creation of legislative instruments and  
the reduction of administrative barriers for the use of biogas for heating, cooling 
and power generation

 • DBI Gas and Environmental Technology (DBI), Nie-
mcy,

 • Society fort he Promotion of Renewable Energies 
(FEE), Niemcy,

 • Instytut Nafty i Gazu (INIG), Polska,
 • MAŁOPOLSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA 

(MAES), Polska,
 • University of Miskolc (UNI MISKOLC), Węgry,
 • HUNGARIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF ENERGY ECO-

NOMICS (ETE), Węgry,
 • Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), 

Holandia,
 • Biomass Technology Group B.V. (BTG), Holandia,
 • Energy Experts International B.V. (EEI), Holandia, 
 • Institute of Chemical Technology, Prague (ICT 

PRAGUE), Czechy,
 • Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o. (EAV), Czechy,
 • Lithuanian Energy Institute (LEI), Litwa,
 • GRUPPO IMPRESA FINANCE s.r.l. (GIF), Włochy,
 • German Technical and Scientific Association for Gas 

and Water (DVGW), Niemcy,
 • Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grecja.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Podstawowym efektem działań podjętych w ramach 
projektu była zdobyta wiedza oraz lepsze zrozumienie 
problemu przez potencjalnych uczestników rynku gazu. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Dzięki komitetowi doradczemu nawiązała się stała 
współpraca pomiędzy grupami docelowymi w po-
szczególnych krajach UE;

 • Praca komitetu pozwoliła na poznanie i zrozumie-
nie sytuacji, w jakiej znajdują się poszczególne kraje,  
a także na zainicjowanie długoterminowych wspól-
nych działań na rzecz rozwoju biogazu w krajach UE.
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Restor Hydro to projekt europejski, którego celem jest 
zwiększenie produkcji energii odnawialnej w małych i 
mikro elektrowniach wodnych poprzez inwentaryzację 
i odbudowę historycznych obiektów, wykorzystujących 
energię wody.

Punktem wyjścia projektu jest fakt, iż na terenie Europy 
istnieje wiele zaniedbanych, nieczynnych i zrujnowanych 
kół wodnych napędzających w przeszłości młyny, tartaki, 
folusze, kaszarnie i inne obiekty, w których tkwi niewyko-
rzystany potencjał hydroenergetyczny. Na przykład na te-
renach Polski w latach 30. ubiegłego wieku funkcjonowało 
około 8 000 różnego rodzaju instalacji wykorzystujących 
energię wody, a dziś pracuje ich zaledwie 770. Wykorzy-
stanie potencjału tkwiącego w historycznych obiektach 
hydroenergetycznych oznacza opłacalną ekonomicznie 
i zrównoważoną pod względem środowiska produkcję 
energii w mikro i małych elektrowniach wodnych. 

Działania w projekcie RESTOR Hydro polegają na inwenta-
ryzacji obiektów wykorzystujących energię wody w prze-
szłości oraz zainicjowaniu przedsięwzięć, których celem 
będzie odtworzenie wybranych obiektów z wykorzysta-
niem współczesnych technologii. Dzięki odrestaurowaniu 
i uruchomieniu historycznych obiektów hydroenerge-
tycznych powstaną lokalne źródła energii, zwiększające 
bezpieczeństwo dostaw energii, wzmacniające stabilność 
sieci, a jednocześnie zwiększające ilość energii produko-
wanej w źródłach odnawialnych. 

W ramach projektu zbierane są dane z wszystkich kra-
jów unijnych (UE-27) dotyczące aktualnego stanu histo-
rycznych obiektów hydroenergetycznych i możliwości 
ich wykorzystania. Dane te wykorzystywane są do two-
rzenia  bazy danych, tzw. Mapy RESTOR Hydro. Mapa 
obejmuje obszar Europy i docelowo zawierać będzie  

RESTOR Hydro  
Renewable Energy Sources Transforming Our Regions

 • KanEnergi AS,  Norwegia,
 • Green Building Alliance,  Norwegia,
 • Esbensen Consulting Engineers AS, Dania,
 • Engineering College of Aarhus, Dania,
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska,
 • London Metropolitan University, Wielka Brytania,
 • National and Kapodistrian University of Athens,  

Grecja,
 • Austrian Energy Agency, Austria.
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50 000 lokalizacji obiektów piętrzących oraz wykorzystu-
jących w przeszłości energię wody (młyny, tartaki, koła 
wodne, jazy itp.) wraz z podstawowymi informacjami  
o ich potencjale energetycznym i stanie. Polski fragment 
Mapy będzie obejmował przynajmniej 6 000 pozycji, a na 
obecnym etapie realizacji projektu na mapie można już 
odnaleźć ponad 2 200 potencjalnych lokalizacji małych 
elektrowni wodnych w Polsce. Powstająca w projekcie 
baza danych jest jak dotąd jedynym tak obszernym i pu-
blicznie dostępnym źródłem informacji o potencjalnych 
lokalizacjach instalacji hydroenergetycznych w Polsce. 
Dane o lokalizacjach i postępy w aktualizacji mapy można 
śledzić na stronie projektu: http://www.restor-hydro.eu/
tools/mills-map/.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Kolejnym etapem projektu RESTOR Hydro będzie zaini-
cjowanie i wdrożenie programów mających na celu od-
budowę i uruchamianie zinwentaryzowanych wcześniej 
obiektów. 

 • Stworzony zostanie wzorcowy model biznesowy lo-
kalnej spółdzielni, zrzeszającej udziałowców spośród 
lokalnej społeczności i realizującej przedsięwzięcia  
z zakresu małych i mikro elektrowni wodnych. Mo-
del ten zawierać będzie trzy kluczowe elementy:  
(1) inwestycja będzie realizowana przez spółdzielnie, 
których udziałowcami będą właściciele gruntów, 
nieruchomości, władze lokalne, inwestorzy, zakłady 
energetyczne, gminy, fundacje, stowarzyszenia eko-
logiczne itp., (2) inwestycja będzie współfinansowa-
na ze środków pochodzących z Funduszy Struktu-
ralnych UE , (3) struktura finansowa projektów musi 
być odpowiednia do współpracy z bankami. Wzor-
cowy model spółdzielni zostanie następnie zaadap-
towany do warunków ośmiu wybranych krajów, 
reprezentowanych przez ośmiu partnerów projektu 
(tj. Belgii, Francji, Grecji, Włoch, Litwy, Polski, Słowenii 
i Szwecji). W każdym z regionów partnerzy projektu 
mają za zadanie zainicjowanie powstania koopera-
tyw, które powinny rozpocząć odbudowę kilkudzie-
sięciu obiektów;

 • W ośmiu krajach partnerskich wydane zostaną po-
radniki, zawierające informacje na temat procedur 
uzyskiwania odpowiednich pozwoleń oraz finanso-
wania przedsięwzięć, a także proponowanych roz-
wiązań technicznych. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Projektowi towarzyszy kampania informacyjna, któ-
rej celem jest wzrost świadomości społecznej na te-
mat małych elektrowni wodnych i wzrost akceptacji 
wobec tego typu przedsięwzięć. Kampania skiero-
wana jest do władz lokalnych oraz decydentów na 
szczeblu krajowym i unijnym, społeczeństwa, wła-
ścicieli nieruchomości, inwestorów i innych uczest-
ników rynku (banków, operatorów sieci energetycz-
nej, grup interesu i organizacji związanych z ochroną 
zabytków i środowiska). Kampania wzmacniająca 
przyjazny wizerunek małych hydroelektrowni uzna-
wana jest przez sektor za bardzo istotną; 

 • Celem działań komunikacyjnych, informujących  
o sukcesach przy realizacji pierwszych przedsię-
wzięć, jest zachęcenie gmin, właścicieli lokalizacji  
i innych potencjalnych uczestników kooperatyw do 
realizowania kolejnych inwestycji w odnawialne źró-
dła energii. Oczekiwanym efektem projektu jest rów-
nież przyczynienie się do likwidacji nietechnologicz-
nych barier rozwoju małych elektrowni wodnych 
poprzez rekomendowanie zmian, służących redukcji 
złożoności procedur administracyjnych przy realiza-
cji tego rodzaju przedsięwzięć.
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Zasadniczym celem projektu było opracowanie „mapy 
strumieni MEW”  –  dokumentu strategicznego zawierają-
cego ocenę stanu i zalecenia dotyczące rozwoju sektora 
w Unii Europejskiej. Celowi temu podporządkowano bu-
dowę ogólnodostępnej bazy danych o energetyce wod-
nej w krajach unijnych.

Do zadań Towarzystwa Elektrowni Wodnych należało 
zbieranie danych z terenu Polski, Czech i Słowacji oraz 
opracowanie raportu podsumowującego stan energetyki 
wodnej w tych krajach. Raport został następnie wykorzy-
stany przy opracowywaniu dokumentu strategicznego. 
Część zbiorcza dokumentu, podobnie jak i zasady zbie-
rania danych o energetyce wodnej, zostały opracowane 
przez koordynatora oraz liderów pakietów roboczych  
w konsultacji z pozostałymi uczestnikami konsorcjum.

Zgodnie z harmonogramem projektu, zbieranie danych 
poprzedziło opracowanie wytycznych metodycznych 
oraz identyfikację źródeł informacji i mediów, w których 
przewidywano lokować publikacje na temat projektu.  
O dobrej współpracy można było mówić w przypadku 
pozyskiwania informacji o mocy zainstalowanej i produk-
cji elektrowni wodnych skupionych koncernach energe-
tycznych na terenie kraju. Dane zbiorcze uzyskiwaliśmy 
stosunkowo łatwo, kierując zlecenia do Agencji Rynku 
Energii. Pozyskiwanie informacji o wskaźnikach ekono-
micznych, a nawet o zatrudnieniu, było już trudniejsze. 
Intensywne i pracochłonne działania zmierzające do 
pozyskania partnerów na terenie Czech i Słowacji nie 
przyniosły pożądanych efektów. Poza odosobnionym 
przypadkiem spółki dystrybucyjnej koncernu EON, wie-
lokrotnie ponawiane próby nawiązania kontaktu z duży-
mi przedsiębiorstwami energetycznymi zakończyły się 
całkowitym niepowodzeniem. Podobnie zakończyła się 
ankietyzacja małych firm na terenie obu krajów. Osta-

SHP STREAM MAP   
Mapa strumieni małej energetyki wodnej w Unii Europejskiej
Stream Map for Small Hydropower in the EU

 • Europejskie Stowarzyszenie MEW (ESHA), koordyna-
tor, międzynarodowa,

 • Litewskie Towarzystwo Energetyki Wodnej (LHA), 
Litwa.

 • Stowarzyszenie Producentów Energii ze Źródeł 
Odnawialnych,(APER), Włochy,

 • France Hydro-Electricité (FHE), Francja,
 • Słoweńskie Stowarzyszenie MEW (SSHA), Słowenia,
 • Szwedzka Organizacja Energetyki Odnawialnej 

(SERO), Szwecja,
 • Instytut Studiów i Projektów Hydroenergetycznych 

(ISPH), Rumunia,
 • Brytyjskie Towarzystwo Energetyki Wodnej (BHA), 

Wielka Brytania,
 • Portugalskie Towarzystwo Energetyki Odnawialnej 

(APREN), Portugalia,
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), Polska,
 • Belgijska Federacja Energetyki Odnawialnej (EDORA), 

Belgia.
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tecznie, podstawowym źródłem informacji stały się doku-
menty publikowane w internecie. Sytuacja taka dotyczyła 
również większości informacji o inwestycjach krajowych. 
Z internetu pochodziły też informacje na temat aktów 
prawnych ukazujących się we wszystkich trzech krajach. 
Wobec braku partnerów lokalnych w Czechach i na Sło-
wacji, wszystkie dokumenty komentowane były na po-
trzeby bazy danych przez zespół TEW.

O projekcie i uzyskanych wynikach informowano pod-
czas organizowanych w kraju i zagranicą konferencji  
i seminariów, a także w publikacjach. Celem konfronta-
cji uzyskanych wyników oraz przeprowadzonych analiz 
z opinią podmiotów, TEW zorganizował w  październiku 
2011 r. w Warszawie Krajowe Warsztaty Walidacyjne Pro-
jektu SHP STREAMMAP . Warsztaty te połączono z konfe-
rencją branżową „Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce  
i Unii Europejskiej” w wydarzenie towarzyszące Pierw-
szym Targom Energetyki Odnawialnej RENEXPO Poland. 
Jego organizacja stała się możliwa dzięki współpracy 
ze spółką REECO Poland i Instytutem Maszyn Przepły-
wowych PAN z Gdańska oraz z Towarzystwem Rozwoju 
Małych Elektrowni Wodnych. Uczestnicy warsztatów nie 
wnieśli uwag krytycznych do jakości pozyskanych wy-
ników oraz wyciągniętych wniosków. Dyskusję zdomi-
nowały istniejące bariery proceduralne i środowiskowe 
oraz sprawa utrudnionego dostępu inwestorów z sektora 
MEW do niezagospodarowanych piętrzeń i  struktural-
nych środków wsparcia.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Podstawowymi rezultatami prac w ramach projek-
tu są: elektroniczna baza danych HYDI (HYdropower 
Database Initiative) oraz dokument strategiczny. 
Zarówno baza danych, jak i dokument strategiczny 
dostępne są na stronie internetowej projektu. Baza 
HYDI składa się z 3 sekcji: Energy, Market, Policy.  
W sekcji Energy znaleźć można m.in. globalne dane 
o mocy elektrowni wodnych i produkcji energii elek-
trycznej w każdym z krajów Unii Europejskiej, w sek-
cji Market — informacje o niektórych wskaźnikach 
ekonomicznych (np. o jednostkowych nakładach 
inwestycyjnych, liczbie przedsiębiorstw w sekto-

rze itp.), a w sekcji Policy — informacje o systemie 
wsparcia oraz wykaz aktów prawnych dotyczących 
energetyki wodnej;

 • Dokument strategiczny składa się z dwóch części. 
W części ogólnej omówiono sytuację sektora w ca-
łej Unii Europejskiej z podziałem na różne aspekty, 
zgodnie ze strukturą bazy danych. W części szcze-
gółowej omówiono sytuację w każdym z analizo-
wanych krajów unijnych. Zarówno część ogólna, jak  
i raporty krajowe, kończą sie wnioskami skierowany-
mi do decydentów.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Zgodnie z założeniami, uzyskany w ramach projek-
tu obraz sektora MEW oraz wytyczoną ścieżką jego 
rozwoju, miały stanowić środki i argumenty do jego 
promowania na szczeblu krajowym oraz unijnym.  
W rzeczywistości ze środków projektu sfinansowano 
koszty licznych spotkań i konsultacji odbywanych 
na szczeblu krajowym z organami państwowymi 
i innymi organizacjami pozarządowymi. Niektóre 
wyniki dokonanych analiz przedstawiano jako ar-
gumenty w dyskusjach na temat systemu wsparcia 
sektora OZE oraz usuwania różnorodnych barier dla 
rozwoju MEW. Istnieje jednak świadomość, że jakość 
zagregowanych danych była ograniczona z uwagi 
na duże trudności w ich pozyskiwaniu (patrz wyżej). 

 • Projekt dostarczył także szereg argumentów do lob-
bingu prowadzonego przez przedstawicieli ESHA 
na poziomie Parlamentu Europejskiego i Komisji 
Europejskiej. Jakkolwiek konieczność tych działań 
nie ulega wątpliwości, to ocena ich skuteczności jest 
bardzo trudna. Z całą pewnością za efekt pozytywny 
można uznać zainicjowanie cyklu corocznych krajo-
wych konferencji hydroenergetycznych, stanowią-
cych znakomitą platformę wymiany doświadczeń  
i opinii, a niejednokrotnie również dyskusji z przed-
stawicielami władz.
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Celem projektu było promowanie systemów zapewnie-
nia jakości dla paliw z biomasy stałej poprzez opracowa-
nie materiałów szkoleniowych w oparciu o europejskie 
normy, przeprowadzenie szkoleń a także przykładowe 
wdrożenie systemu u producentów biopaliw w krajach 
biorących udział w projekcie. 

SolidStandards 
Wspieranie procesu wdrażania norm jakości i zrównoważonego rozwoju  
oraz systemu certyfikacji dla paliw z biomasy
Enhancing the Implementation of Quality and Sustainability Standards  
and Certification Schemes for Solid Biofuels

 • WIP Renewable Energies, Niemcy,
 • Holzforschung Austria (HFA) Austria,
 • Technical Research Centre of Finland (VTT), Finlandia,
 • Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), 

Niemcy,
 • Instytut Normalizacji Holandii (NEN), Holandia,
 • Uniwersytet w Utrechcie, Holandia,
 • Europejskie Stowarzyszenie Biomasy (AEBIOM), 

międzynarodowa
 • FORCE Technology, Dania,
 • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. (BAPE), 

Polska,
 • Holding ERATO, Bułgaria,
 • Regionalna Agencja Poszanowania Energii Północno-

Zachodniej Chorwacji (REGEA), Chorwacja.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

W Polsce odbyło się 5 szkoleń dotyczących norm za-
pewnienia jakości w zakresie pelet drzewnych, zrębków 
drzewnych, drewna opałowego, brykietów drzewnych 
oraz pelet niedrzewnych, w których udział wzięło ok. 100 
uczestników reprezentujących 70 przedsiębiorstw i in-
stytucji branży biopaliw stałych. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W ramach projektu przeprowadzono 32 szkolenia  
z udziałem ponad 800 uczestników; 

 • Za pośrednictwem infolinii udzielono ponad 300 
porad w dziedzinie normalizacji i certyfikacji biopa-
liw stałych;

 • Ponad 70 przedsiębiorców zadeklarowało wdroże-
nie norm w swoich zakładach produkcyjnych.
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Podstawowym celem projektu było przygotowanie za-
sad wprowadzenia systemów certyfikacji dla instalatorów 
małych instalacji OZE zgodnie z Artykułem 14 Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 
który do 31 grudnia 2012 roku obliguje państwa człon-
kowskie do przygotowania systemu certyfikacji lub rów-
noważnych systemów kwalifikowania. W ramach projektu 
przeprowadzone zostały wspólne działania w tym zakre-
sie 6 krajów członkowskich prowadzące m.in. do powsta-
nia oraz weryfikacji podręcznika zawierającego główne 
kryteria dla takiego systemu.

Projekt zakładał realizację 4 zadań. Pierwsze z nich doty-
czyło oceny istniejących metod certyfikacji, podczas któ-
rej zebrane zostały informacje na ten temat, a w szcze-
gólności procedur uzyskania świadectwa certyfikacji, 
procedur utrzymania/wznowienia certyfikacji, szkoleń 
dotyczących certyfikacji, procedury audytu. Informa-
cje te następnie analizowane były w podziale na 5 kry-
teriów: techniczne, prawne, instytucjonalne, finansowe 
oraz społeczne.  Drugim zadaniem projektu była weryfi-
kacja kryteriów systemu akredytacji oraz przygotowanie 
podręcznika. Zaplanowano warsztat dla różnych akto-
rów rynku OZE, w trakcie którego skonsultowane zostały 
wyniki fazy pierwszej. Na podstawie wyników warsztatu 
powstała elektroniczna wersja podręcznika w języku pol-
skim zawierająca główne kryteria dla systemu akredytacji 
instalatorów małych systemów OZE. Trzecie zadanie do-
tyczyło przyjęcia wspólnej metody akredytacji i certyfika-
cji. W ramach tej fazy zaplanowano powstanie między-
narodowego Komitetu Sterującego Wysokiego Szczebla 
(High Level Steering Group – HLSG), który miał za zadanie 
przyspieszenie procesu akceptacji systemu akredytacji w 
poszczególnych krajach. Ostatnim, czwartym zadaniem 

QualiCert  
Ujednolicenie metod certyfikacji i akredytacji instalatorów małych systemów OZE
Common quality certification and accreditation for installers of small-scale rene-
wable energy systems 

 • French Environment and Energy Management Agen-
cy), koordynator (ADEME), Francja,

 •  European Renewable Energy Council (EREC),
 •  European Photovoltaic Industry Association (EPIA),
 •  European Solar Thermal Industry Federation  (ESTIF),
 •  European Biomass Association (AEBIOM),
 •  European Geothermal Energy Council (EGEC),
 •  European Heat Pump Association (EHPA),
 • Qualit’EnR (Association française pour la qualité 

d’installation des systèmes à énergie renouvelable),
 • Austrian Institute of Technology (AIT),
 • European Technical Contractors (CEETBEBC) Europe-

an Builders Confederation),
 • Centre for Renewable Energy Sources (CRES),
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A./Polish Na-

tional Energy Conservation Agency) (KAPE),
 • Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia  

e l’Ambiente/Italian National Agency for New Tech-
nologies, Energy and the Environment (ENEA).
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zrealizowanym w ramach projektu było wdrożenie i pro-
mocja systemu, podczas której odbył się warsztat dla firm 
i organizacji szkoleniowych, instytucji akredytujących  
i certyfikujących w trakcie którego zaprezentowany został 
już zaakceptowany system gotowy do wdrożenia. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Działania projektu wpisywały się zarówno w euro-
pejskie, jak też krajowe wytyczne zawarte w „Krajo-
wych planach działań na rzecz odnawialnych źródeł 
energii” (National Renewable Energy Action Plans). 
Kraje członkowskie zobligowane były do przedło-
żenia tych planów przed Komisją Europejską do 
czerwca 2010 roku. Również w przyjętym Pakiecie 
Klimatycznym, Unia Europejska postawiła sobie am-
bitny cel  – 3 x 20% do 2020 roku. Osiągnięcie tego 
celu związane było m.in. z podjęciem działań w sek-
torze budownictwa, energochłonnym pod wzglę-
dem zużycia energii cieplnej i elektrycznej, ale posia-
dającym duży potencjał w przypadku zastosowania 
technologii wykorzystujących energię odnawialną. 

 • Instalowanie systemów OZE w budownictwie wy-
magało wysoko wykwalifikowanej kadry specjali-
stów, którzy zapewnili możliwość instalacji syste-
mów oraz sprawne ich funkcjonowanie zarówno 
w nowych, jak i istniejących budynkach. Projekt 
QualiCert, zgodnie z oczekiwaniami UE, wyszedł 
naprzeciw potrzebom wdrożenia kompleksowego 
systemu certyfikacji instalatorów gwarantującego 
satysfakcję klientów poprzez stosowanie wysokiej 
jakości instalacji, co w efekcie było dalszym bodź-
cem do rozwoju tego rynku również w Polsce. 

 • Aby zagwarantować szerokie wsparcie przyszłego 
systemu akredytacji i certyfikacji, projekt QualiCert 
zakładał szerokie podejście do tematu angażujące 
przedsiębiorców budowlanych oraz instalatorów 
również poprzez ich europejskie stowarzyszenia, ist-
niejące ośrodki szkoleniowe, instytucje akredytują-
ce, europejskie stowarzyszenia przemysłu OZE oraz 
agencje energetyczne. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • KAPE kontynuowała  proces zbudowania założeń 
do krajowego systemu podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych kadry budowlanej w obrębie efektyw-
ności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 
Dla zagwarantowania realizacji krajowych i unijnych 
zobowiązań pakietu klimatycznego dla roku 2020, 
rozpoczęła realizację projektu „BupS-P.
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Głównymi założeniami projektu były: nacisk na „mięk-
kie działania”, wymiana doświadczeń, szkolenia, zarzą-
dzanie mobilnością, informacja, kampanie i marketing, 
stworzenie bazy dobrych praktyk i bazy ekspertów w tej 
dziedzinie, podniesienie świadomości na temat wyzwań 
związanych z energooszczędną mobilnością miejską  
w starzejącym się społeczeństwie wśród zainteresowa-
nych partnerów w miastach europejskich, umożliwienie 
kluczowym podmiotom rozwiązanie wspominanych po-
wyżej problemów poprzez zastosowanie udanych, nie-
technologicznych koncepcji.

Kraków oferuje pewne udogodnienia dla osób starszych 
w środkach transportu publicznego. Po pierwsze, osoby 
powyżej 70 roku życia korzystają z transportu publicz-
nego za darmo, a osoby emerytowane mają specjalne 
zniżki na bilety MPK. Po drugie, większość tramwajów  
i autobusów to pojazdy niskopodłogowe, aby osoby star-
sze mogły łatwiej i bezpieczniej z nich korzystać. Ponadto 
wejścia w krakowskich tramwajach mają w dodatkowe 
poręcze. Pojazdy wyposażone zostały w specjalne, wyraź-
nie oznakowane siedzenia dla osób starszych. Jeśli chodzi 
o infrastrukturę transportu publicznego, większość przy-
stanków została zmodernizowana, a w kilku przypadkach 
poziom ulic dostosowany do poziomu chodników tak, 
aby ułatwić wejście do pojazdów. Wiele przystanków  
w Krakowie jest wspólnych dla tramwajów i autobusów, 
co znacznie ułatwia przesiadanie się i czyni je bezpiecz-
niejszym i wygodniejszym.  Znacznej poprawie uległy 
także warunki podróżowania dla pieszych. Sygnalizacje 
drogowe są wyposażone w dźwiękową i głosową in-
formację o kolorze światła w danym momencie, co jest 
doskonałym rozwiązaniem dla osób starszych i niedosły-
szących. Na nowych węzłach komunikacyjnych zainstalo-
wane zostały, także z myślą o osobach starszych, windy.  

AENEAS
Osiągnięcie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie 
Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society 

 • Rupprecht Consult - Forschung und Beratung GmbH, 
Niemcy,

 • Regional Environmental Center for Central and East-
ern Europe, międzynarodowa,

 • AGE – the European Older People’s Platform, Beliga,
 • European Metropolitan Transport Authorities, Francja,
 • Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián, Hiszpa-

nia,
 • Urząd Miasta Krakowa, Polska,
 • Landeshauptstadt München,
 • Green City e.V., Niemcy,
 • Münchner Verkehrsgesellschaft mbH, Niemcy,
 • Odense Kommune, Dania,
 • Salzburg AG für Energie, Verkehr und Kommunikation,  

Austria,
 • Zentrum für Generationen und Barrierefreiheit. Aus-

tria.
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W kontekście udogodnień dla pieszych nie należy za-
pominać także o obniżonym poziomie krawężników na 
skrzyżowaniach.

Działania Krakowa w projekcie AENEAS

Kraków skupił się na 3 głównych działaniach/koncep-
cjach:

1. Asysta na przystankach (na głównych przesiadko-
wych węzłach transportowych);

2. Bezpieczniejszy transport publiczny dla osób star-
szych;

3. Kampania informacyjno-marketingowa dla osób 
starszych dotycząca energooszczędnego transpor-
tu.

Działanie 1

Pierwsze działanie miało za zadanie zwiększyć atrakcyj-
ność transportu publicznego dla osób starszych oraz 
umożliwić im podróżowanie w sposób samodzielny.  
W tym celu na dwóch dużych przystankach pracowało  
9 asystentów, pomagając starszym osobom podczas 
wsiadania i wysiadania z pojazdów transportu zbiorowe-
go. Rolą asystentów była także pomoc w zakupie biletu 
czy też udzielanie niezbędnych informacji. Działanie roz-
poczęło się w maju 2010 r. na dwóch podwójnych przy-
stankach w rejonie Hali Targowej. Przeszkoleni asystenci 
(4 osoby) oferowali pomoc od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 9.00  – 12.00.

Działanie 2

Drugie działanie prowadzone było na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa i komfortu podróży osób starszych w trans-
porcie publicznym oraz uwrażliwianie społeczeństwa na 
potrzeby seniorów w kontekście ich mobilności poprzez 
kampanię promującą odpowiednie zachowania wobec 
starszych pasażerów komunikacji zbiorowej.

W grudniu 2009 r. w pięciu krakowskich szkołach zostały 
zorganizowane warsztaty dla uczniów w wieku 12 – 14 
lat. Celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomo-
ści dzieci i młodzieży w zakresie problemów i trudności, 
z jakimi mogą spotkać się seniorzy podczas podróży ko-
munikacją zbiorową oraz zwiększenie ich wrażliwości na 
potrzeby seniorów. Warsztaty zostały przeprowadzone 
przez Ośrodek Profilaktyki Edukacyjnej Kangur. W warsz-

tatach wzięło udział 101 dzieci.

W ramach działania  50 miejsc w autobusach jednego 
z operatorów komunikacji zbiorowej zostało specjalnie 
oznakowanych z myślą o osobach starszych.

Działanie 3

Głównym celem trzeciego działania było uświadamianie 
osób starszych o korzyściach z podróżowania energoosz-
czędnymi środkami transportu. Z tej okazji we wrześniu 
2009 r. w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia 
Mobilności odbył się szereg imprez dla osób starszych. 
W ciągu jednego z dni mieszkańcy powyżej 50-ego roku 
życia mogli skorzystać z darmowych badań medycznych, 
zapoznać się z funkcjonowaniem Bezobsługowej Wypo-
życzalni Rowerów BIKEONE Kraków, wziąć udział w wy-
cieczce rowerowej, zarejestrować się na warsztaty mobil-
nościowe, czy też posłuchać rad specjalistów z Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Osobnym wydarzeniem było Forum Mobilności, podczas 
którego mieszkańcy Krakowa mieli okazję zaznajomić się 
z projektem AENEAS oraz podyskutować o realizowanych 
działaniach, jak również o wszystkich problemach osób 
starszych w Krakowie. W dyskusji brał udział Prof. Wiesław 
Starowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

Została wydana broszura informacyjna dla seniorów  
pt.: „Krakowski Transport bez Tajemnic” w ilości 10 000 eg-
zemplarzy,  która zawierała kompleksowe informacje na 
temat krakowskiego systemu transportowego w kontek-
ście potrzeb osób starszych.

W roku 2009 (wrzesień – listopad) odbyły się warsztaty 
z zakresu mobilności osób starszych. Warsztaty obejmo-
wały trzy sesje treningowe. W ramach spotkań seniorzy 
mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas 
korzystania z komunikacji zbiorowej (zajęcia w tramwaju), 
nauczyć się obsługi wewnątrz-pojazdowego automatu 
biletowego i potrenować zakup biletu oraz poznać zasa-
dy funkcjonowania automatu Krakowskiej Karty Miejskiej.

W warsztatach wzięło udział 241 osób. Otrzymały one 
świetne oceny wystawione przez samych seniorów. Ich 
organizacja została oceniona na 4,92 (w pięciostopniowej 
skali). Treść i zawartość merytoryczna warsztatów otrzy-
mała ocenę 4,86, podczas gdy ich użyteczność – 4,81.
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Celem Projektu było stymulowanie wzrostu podaży i po-
pytu na biopaliwa poprzez oddziaływanie na strukturę 
rynku biopaliw, łącząc dostawców i odbiorców w regio-
nalne sieci, z uwzględnieniem obszarów miejskich i wiej-
skich. Monitorowano wdrożenie Dyrektywy 2003/30/EC 
w sprawie promocji i stosowania biopaliw. 

Bio-NETT
Tworzenie lokalnych łańcuchów powiązań, łączących producentów biopaliw  
z odbiorcami z sektora publicznego
Developing local supply chain networks for linking Bio-fuel producers with public 
sector users

 • North East London Energy Efficiency Advice Centre, 
Londyn, koordynator, Wielka Brytania, 

 • Regional Energy Agency of Central Macedonia 
(REACM), Grecja,

 • Municipal Energy Agency-Rousse (MEA), Bułgaria, 
 • South West Sweden Energy Agency, Szwecja,
 • Tipperary Energy Agency, Tipperary, Irlandia,
 • Riga Managers School, Riga, Łotwa,
 • Severn Wyre Energy Agency, Wielka Brytania,
 • Agencia de Gestion de Energia de la Region de Murcia 

(ARGEM), Murcia, Hiszpania,
 • Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Włochy,
 • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Gdańsk, 

Polska.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Konsorcjum opracowało materiały informacyjne na te-
mat biopaliw, w tym broszurę nt. własności i zastosowa-
nia biopaliw w transporcie. Oceniano korzyści z zastoso-
wania biokomponentów za pomocą analizy cyklu życia 
dla paliw i biopaliw transportowych. Przygotowano do 
wdrożenia projekty pilotowe w zakresie stosowania bio-
paliw we flotach pojazdów wypełniających zadania pu-
bliczne. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Prowadzono szereg szkoleń dla grup umiejscowionych 
na kolejnych etapach łańcucha wytwarzania i użytkowa-
nia biopaliw. W Polsce współpracowano z dostawcami 
surowca i producentami biokomponentów, przedsię-
biorstwami transportowymi z terenu województwa po-
morskiego i Polską Izbą Paliw Płynnych. 
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Zorganizowano osiem warsztatów w regionach turystycz-
nych Polski: Ustce, Łebie, Sokołach, ( w Urzędach Miasta  
i Gminy), w Ośrodku Naukowym w Tyliczu, Urzędzie Wo-
jewódzkim w Gnieźnie, Urzędzie Miasta w Cieszynie oraz 
w Biebrzy. W ramach warsztatów wykonawcy projektu 
prezentowali proekologiczne działania podejmowane  
w regionach turystycznych, m.in. w Hiszpanii, we Wło-
szech i Francji. Zakres tematyczny obejmował wdrażanie 
pojazdów i łodzi elektrycznych, wypożyczalni rowerów 
oraz zagospodarowanie wytwarzanych lokalnie olejów 
posmażalniczych do produkcji biopaliw.

BIOSIRE
Biopaliwa i napęd elektryczny w transporcie zrównoważonym w popularnych 
miejscach turystycznych
Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism  
Resorts

 • Balearics Ministry for Mobility and Planning, Palma de 
Mallorca (CAIB),  Hiszpania,

 • Transport Consultancy, Palma de Mallorca (CINESI,) 
Hiszpania, 

 • COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, 
La Rochelle Cedex, Francja, 

 • ENERGY SOLUTIONS NORTHWEST LONDON, London, 
Wielka Brytania,

 • FGM-AMOR Austrian Mobility Research, Graz, Austria,
 •  Grupo Ecológico Natural, Llucmajor (GEN),  Hiszpania, 
 • IFEU Heidelberg – Institute for Energy and Environ-

mental Research, Heidelberg, Niemcy,
 • NET ENGINEERING, Roma, Włochy, 
 • REGION OF CRETE-ENERGY AGENCY, Heraklion, Crete, 

Grecja, 
 • University of Zagreb – Faculty of Mechanical Engi-

neering and Naval Architecture, Zagreb, Chorwacja,
 • VENETO REGION, Venezia, Włochy. 
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy part-
nerami projektu;

 • Promocja sprawdzonych rozwiązań w różnych re-
gionach turystycznych Polski;

 • Profesjonalne doradztwo  – szczególne techniki mo-
tywacyjne i działania PR (public relations);

 • Specjalistyczna obsługa informacyjna.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Poszerzenie wiedzy przedsiębiorców oraz władz 
regionów turystycznych o możliwości wdrażania in-
nowacyjnych rozwiązań w regionach turystycznych;

 • Szerokie spektrum możliwości przedstawionych 
przez prelegentów wywołało entuzjazm i nowe in-
spiracje do działania wśród lokalnych przedstawicie-
li władz i przedsiębiorców.
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 • przygotowanie i wdrożenie ogólnoeuropejskiej 
kampanii skierowanej do kierowców dotyczącej ko-
rzyści płynących z zastosowania ekojazdy

 • włączenie do uczestnictwa w kampanii kierowców 
samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów

 • redukcja emisji CO2 w wyniku optymalizacji zacho-
wań na drodze

 • poprawa bezpieczeństwa na drogach 

 • obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez po-
jazdy drogowe

 • zmniejszenie zużycia paliwa i uzyskanie dzięki temu 
oszczędności

 • przygotowanie i dystrybucja materiałów dydaktycz-
nych na temat techniki ekojazdy

ECODRIVEN
Europejska kampania na rzecz promocji efektywnych energetycznie zachowań 
kierowców 
European campaign on improving driving behaviour, energy efficiency and traffic 
behaviour

 • SenterNovem, Holandia, 
 • Energy Saving Trust, Wlk. Brytania,
 • Motiva Oy, Motiva, Finlandia,
 • Austrian Energy Agency, Austria,
 • Centre for Renewable Energy Sources, Grecja,
 • Bond Beter Leefmilieu, Belgia,
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska,
 • Stredisko pro efektivi vyuzivani energie, Czechy,
 • Regie Autonome des transport parisiens, Francja.
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 • Zainicjowanie, przygotowanie i wdrożenie zsyn-
chronizowanej europejskiej eko-kampanii dla kie-
rowców pojazdów w co najmniej 9 krajach UE;

 • Redukcja 0,5 mln ton emisji CO2 do roku 2010 w 
wyniku optymalizacji zachowań na drodze, jak rów-
nież znaczących ilości innych emisji pochodzących z 
transportu drogowego;

 • Włączenie do uczestnictwa w kampanii europej-
skiej co najmniej 500.000 kierowców samochodów 
osobowych, ciężarowych (w tym dostawczych) i 
autobusów oraz dotarcie do 2.000.000 kierowców 
poprzez promocje i reklamę, w tym w mediach;

 • Stworzenie europejskiej sieci lokalnej i regionalnej 
współpracy w oparciu o lokalne władze i instytucje 
oraz rynki zbytu odpowiednich krajowych i między-
narodowych firm (np. Ford, BP, FIA i Profile Interna-
tional) dla kontynuacji dalszych kampanii.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Promocja ekojazdy oraz praktyczne szkolenia  kie-
rowców  podczas Jarmarku Dominikańskiego  
w Gdańsku;

 • Promocja bezpiecznych, przyjaznych środowisku 
i oszczędzających paliwo technik jazdy z udziałem 
władz lokalnych, instytucji i firm działających  w sek-
torze transportu oraz przy udziale Automobilklubu 
Wielkopolskiego w Poznaniu;

 • Przeszkolenie (teoretyczne i praktyczne) w zakresie 
ekojazdy kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie flotami samochodowymi w dużych fir-
mach polskich i międzynarodowych;

 • Przeszkolenie w zakresie ekojazdy ponad 200 uczest-
ników konferencji „II edycja – Innowacyjne Strategie 
w Zarządzaniu Flota Samochodową” oraz promocja 
ekologicznego stylu jazdy podczas ogólnopolskiej 
konferencji „Paliwa 2007”;

 • Przeszkolenie 12 instruktorów nauki jazdy oraz ze 
szkół doskonalenia techniki jazdy z województwa 
małopolskiego;

 • Promocja idei ecodrivingu przy współpracy z Pol-
skim Związkiem Motorowym;

 • Prezentacja technik ekojazdy podczas konferencji 
dla przedsiębiorców województwa dolnośląskiego 
w ramach Polsko – Japońskich Spotkań „Japonia 
Wczoraj i Dziś – kultura, sztuka, gospodarka”;

 • Przygotowanie i dystrybucja ulotek, broszur oraz fil-
mów instruktażowych dla kierowców samochodów 
osobowych i ciężarowych.
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Cele projektu wynikały z przyjętych przez Unię Europejską 
regulacji objętych pakietem klimatycznym. Projekt zapla-
nowano w celu stworzenia naukowych podstaw i ram 
działania, umożliwiających europejskim rolnikom wnie-
sienie swojego wkładu w 20% redukcję zużycia energii  
i 20% ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. Chcąc zapewnić 
właściwe – oddolne podejmowanie działań dla ograni-
czenia zużycia paliw u źródła – w dziewięciu krajach part-
nerskich utworzono w ramach projektu specjalne grupy 
pilotażowe (razem 30 grup we wszystkich krajach uczest-
niczących w projekcie). Grupy pilotażowe składały się  
z rolników szczególnie zmotywowanych do oszczędności 
paliw. Takie grupy pilotażowe powstały również w Polsce 
i objęły one 10 gospodarstw o powierzchni ponad 30 
ha każde. W okresie trwania projektu Instytut prowadził 
intensywną współpracę z członkami grup pilotażowych  
w zakresie rejestracji zużycia paliwa i wprowadzania zasad 
eco-drivingu w rolnictwie i ogólnie w kwestii oszczędza-
nia energii.

Działania szczegółowe przeprowadzone w projekcie  
(w tym w Polsce) miały na celu precyzyjnę rejestrację zu-
życia paliwa podczas prób i badań polowych. Dotyczyły 
różnych grup zabiegów agrotechnicznych (uprawa, na-
wożenie i ochrona roślin, zbiór plonów, transport rolniczy, 
prace przeładunkowe, karmienie zwierząt hodowlanych, 
prace leśne), rejestracji i monitorowania całkowitego zu-
życia paliw na potrzeby gospodarstwa w ramach tzw. 
grup pilotażowych, stworzenia i ciągłego zasilania cen-
tralnej bazy danych informacjami dotyczącymi zużycia 
paliwa przy poszczególnych pracach polowych, w róż-
norodnych warunkach agrotechnicznych różnych krajów 
UE, analizie tych danych, formułowanie wniosków oraz 
wytycznych dla praktyki rolniczej, wprowadzenia zasad 
ekonomiki doboru maszyn do agregatów i oszczędnej 

EFFICIENT20
Wkład Europejskich Rolników i Leśników w Działania Sieci Inteligentnej Energii,  
mający na celu redukcję zużycia paliw o 20%
European Farmers and Foresters Involved for Contributing to an Intelligent  
Energy Network towards the target of 20% reduction in fuel consumption

 • AILE - local energy agency, koordynator, Francja,
 • CEMAGREF - Institut de recherche pour l’ingénierie de 

l’agriculture et de l’environnement, Francja, 
 • CRAB - Regional Agricultural Chamber of Britanny,  

Francja, 
 • PIMR -  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,Polska,
 • Ruralnet Futures, Wielka Brytania, 
 • KGZS - Chamber of Agriculture and Forestry of Slov-

enia, Słowenia, 
 • AIS - Agricultural Institute of Slovenia, Słowenia, 
 • CRAW - Wallon Agricultural Research Centre,Belgia, 
 • APEA - Agencia Provincial de la Energía de Ávila, 

Hiszpania, 
 • FJBLT - FRANCISCO JOSEPHINUM WIESELBURG, Aus-

tria, 
 • KWF - Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, 

Niemcy,
 • ENAMA - Ente Nazionale per la Meccanizzazione Ag-

ricola, Włochy.
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pracy ciągnikiem oraz zbadaniu użyteczności nowocze-
snych rozwiązań ciągników w zakresie ekonomiki ste-
rowania i ergonomii obsługi, a także opracowanie per-
spektywicznych propozycji udoskonaleń w tym obszarze. 
Działania dotyczyły również przeprowadzenia kursów  
i treningów dla kierowców ciągników rolniczych w zakre-
sie eco-drivingu, realizacji działań upowszechniających 
efekty projektu w mediach elektronicznych i publikacje  
w prasie fachowej oraz podejmowanie tzw. akcji lokal-
nych –  w ramach targów, pokazów, „dni pola” , itp.,  ma-
jących na celu popularyzację zasad oszczędzania energii  
i paliw w pracach rolniczych.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Doprowadzenie do ok. 20% spadku zużycia paliwa 
w gospodarstwach skupionych w 30 grupach pi-
lotażowych na terenie 9 państw uczestniczących  
w projekcie;

 • Przeprowadzenie akcji szkoleniowych (eko-sesji) we 
wszystkich grupach pilotażowych, mających dopro-
wadzić do zmiany zachowań rolników i lepiej zmo-
tywować ich do oszczędzania energii podczas prac 
agrotechnicznych;

 • Rozpropagowanie i upowszechnienie wyników pro-
jektu w rolniczych społecznościach lokalnych, przez 
co podniesiono świadomość i wiedzę rolników  
w zakresie oszczędzania paliw;

 • Zachęcenie producentów do prooszczędnościo-
wych udoskonaleń ciągników rolniczych, obejmu-
jących nowoczesne i oszczędne silniki oraz układy 
przeniesienia napędu, uproszczenie i zautomatyzo-
wanie układów sterowania i redukcji poślizgu oraz 
wprowadzenie przyjaznych dla użytkownika ukła-
dów monitorowania zużycia paliwa.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Efekty projektu dla strony polskiej są identyczne jak dla 
pozostałych uczestników z UE. Z uwagi na to, że zużycie 
paliw płynnych stanowi ponad 50% całkowitego zużycia 
energii przez rolnictwo, sukces na tym polu będzie miał 
bardzo duży wpływ na poprawę efektywności gospoda-
rowania w całym rolnictwie i leśnictwie zarówno w Pol-
sce, jak i w Europie. 
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Projekt ENCLOSE podzielony jest na 7 pakietów roboczych (WP): je-
den związany z zarządzaniem projektem (WP1), cztery merytoryczne 
dotyczące głównych działań w projekcie – identyfi kacji potrzeb i wy-
zwań, promowania dobrych praktyk, ewaluacji, wymiany doświad-
czeń (WP2-WP5) oraz dwa pakiety zajmujące się wdrożeniem odpo-
wiednich działań komunikacyjnych i dyseminacyjnych (WP6-WP7). 

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu jest liderem pa-
kietu WP2 – „Stan obecny, potrzeby i wyzwania”, który zajmuje się 
gromadzeniem istniejącej wiedzy oraz tworzeniem wstępnych 
założeń do działań demonstracyjnych, ewaluacyjnych i promo-
cyjnych projektu. Z jednej strony w WP2 przedstawiona zostanie 
obecna sytuacja logistyki w europejskich miastach historycznych, 
a z drugiej – zdefi niowane zostaną główne cele i potrzeby miast 
projektu ENCLOSE i ich operatorów logistycznych oraz stojące 
przed nimi wyzwania, szanse i priorytety. WP2 przygotuje główny 
wkład merytoryczny do dalszych działań pilotażowych, demon-
stracyjnych i analiz transferu (WP3). Pakiet WP3  – „Pilotaż, ocena, 
transfer i rozwój SULP (Sustainable Urban Logistics Plan” – planów 
zrównoważonej logistyki miejskiej), przeanalizuje główne działania 
miast i podmiotów uczestniczących w projekcie. Miasta Prekur-
sorzy wdrożą rozwiązania pilotażowe, a miasta Naśladowcy prze-
prowadzą studia wykonalności i możliwości transferu. Zarówno 
Prekursorzy jak i Naśladowcy stworzą własne Plany Zrównoważo-
nej Logistyki Miejskiej (SULP), stosując wspólną metodologię zdefi -
niowaną w początkowych miesiącach projektu. Dodatkowo miasta 
Naśladowcy wdrożą „miękkie” rozwiązania – zwłaszcza te dotyczące 
potrzeb efektywnego wykorzystania energii oraz zrównoważonych 
celów dla małych i średnich historycznych centrów miast. Kolejne 
działania to WP4 – „Analiza najlepszych praktyk, dzielenie się wie-
dzą i wymiana doświadczeń” – będzie on realizowany przez cały 
czas trwania projektu, równolegle do działań pilotażowych i ana-
lizy transferu. Miasta Prekursorzy zorganizują wizyty studyjne wraz 
z warsztatami, natomiast miasta Naśladowcy przeprowadzą po dwa 
spotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk, aby zapoznać 
ich z tematyką i celami projektu. W następnym kroku, WP5 –  „Ewa-
luacja i budowa narzędzi wspierających rozwój polityk” –  zajmie 
się przełożeniem lokalnych i krajowych doświadczeń, rezultatów 

ENCLOSE
Efektywność energetyczna usług logistyki miejskiej dla małych i średnich miast 
historycznych w Europie 
ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European 
Historic Towns

 • Memex, koordynator, Włochy,

Miasta-Prekursorzy:
 • Urząd Miasta Lukka, Włochy,
 • Poczta Norweska, Trondheim, Norwegia,
 • Urząd Miasta’s-Hertogenbosch, Holandia.

Miasta-Naśladowcy:
 • Stowarzyszenie „Plan Strategico”, Burgos, Hiszpania,
 • Urząd Miasta Almada, Portugalia,
 • Urząd Miasta Dundee, Wielka Brytania,
 • Urząd Miasta Alba Julia, Rumunia,
 • Urząd Miasta Serres, Grecja,
 • Urząd Miasta Balchik, Bułgaria.

Partnerzy Techniczni:
 • Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast i Re-

gionów (EATHR), międzynarodowa,
 • Austria Tech, Austria,
 • Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska,
 • Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej 

Szwecji, Szwecja,
 • Tipperary Agencja Energetyczna, Irlandia,
 • M&C Marketing & Communication, Włochy.
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oraz Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej na rekomendacje 
i narzędzia wykorzystywane na poziomie europejskim, szczególnie  
w małych i średnich miastach historycznych. Opracowane w ra-
mach projektu wyznaczniki energooszczędnej logistyki miejskiej, 
rozwiązania pilotażowe w Miastach Prekursorach oraz ich Plany 
Zrównoważonej Logistyki Miejskiej, jak również plany utworzone 
na bazie analizy transferu dla miast Naśladowców, będą poddane 
szczegółowej ewaluacji. Pakiet WP6 – „Komunikacja i promocja” –  
zapewni wszelkie działania komunikacyjne i dyseminacyjne, gwa-
rantując promocję projektu ENCLOSE na najwyższym poziomie 
zarówno podczas jego realizacji, jak i po zakończeniu. Natomiast 
WP7 zajmie się, na prośbę EACI (Executive Agency for Competitive-
ness and Innovation), dostarczaniem wkładu do wspólnych działań 
dyseminacyjnych zwiększających rozpoznawalność oraz synergię 
pomiędzy działaniami prowadzonymi przez IEE (Intelligent Energy 
Europe).

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Projekt ENCLOSE stawia sobie za cel wywarcie znaczącego i wi-
docznego wpływu na promowanie wykorzystania dobrych prak-
tyk w zakresie logistyki miejskiej w małych i średnich miastach 
historycznych w Europie.

Oczekuje się, iż w czasie trwania projektu, ENCLOSE przyczyni się 
do oszczędności energii podstawowej powyżej 50 toe/rocznie 
(tona oleju ekwiwalentnego) oraz redukcji emisji gazów cieplar-
nianych o ok. 900 tCO2/rocznie. W dłuższej perspektywie wpływ 
ENCLOSE jest szacowany na poziomie 2 600 toe/rocznie oszczęd-
ności energii podstawowej oraz ponad 55 000 tCO2/rocznie re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych.

Najważniejsze wyniki ENCLOSE będą następujące:

 • Ocena zastosowania i korzyści wynikających z efektywnych 
energetycznie i odpowiednio dobranych narzędzi logistyki 
miejskiej dla małych i średnich miast historycznych w Europie, 
poprzez wdrożenie działań pilotażowych w trzech centrach 
miejskich (Lukka, Trondheim, s’Hertogenbosch) oraz analiz 
wykonalności i transferu uzupełnionych zastosowaniem na-
rzędzi miękkich w sześciu miastach historycznych: w Bułgarii, 
Grecji, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii;

 • Opracowanie Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej 
(SULP) dla dziewięciu miast Prekursorów i Naśladowców za-
angażowanych w projekcie ENCLOSE;

 • Opracowanie odpowiednich i użytecznych ram do zdefinio-
wania zakresu SULP dla małych i średnich miast historycznych;

 • Promowanie i wspieranie współpracy małych i średnich 
miast historycznych w Europie w zakresie zrównoważonej  

i energooszczędnej logistyki, w celu ułatwienia wymiany do-
świadczeń, promocji oraz wdrożenia SULP;

 • Śledzenie zagadnień na poziomie polityk lokalnych oraz zde-
finiowanie odpowiedniej strategii zapewniającej długoter-
minowe zastosowanie opracowanych wymogów dla SULP 
(Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej) dla małych  
i średnich miast historycznych;

 • Zdefiniowanie i realizacja najbardziej efektywnej strategii 
dyseminacji i komunikacji, w celu zapewnienia maksymal-
nej promocji działań projektu i jego wyników we wszystkich 
dziedzinach logistyki miejskiej.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Bazując na rzeczywistych wdrożeniach przeprowadzonych przez 
miasta zwane Prekursorami (forerunner) oraz połączonych do-
świadczeniach innych partnerów, ENCLOSE planuje dostarczyć, 
a następnie promować wykonalne rozwiązania dla efektywnego 
transportu miejskiego poprzez:

 • Analizę specyficznych potrzeb, wymagań i priorytetów eu-
ropejskich MSMH (małe i średnie miasta historyczne), pre-
zentację i ocenę wykonalnych, efektywnych rozwiązań oraz 
publikację określonych Planów Zrównoważonej Logistyki 
Miejskiej (Sustainable Urban Logistics Plan – SULP);

 • Ocenę popytu europejskich MSMH na zrównoważoną, 
efektywną logistykę miejską i rozwiązania dotyczące dystry-
bucji towarów; tworzenie i propagowanie wiedzy na temat 
dobrych praktyk i odpowiednich strategii dla efektywnej 
integracji schematów logistycznych w transporcie miejskim  
i, szerzej, w polityce zarządzania miastem;

 • Analizę i ocenę wykorzystania tzw. „zielonych pojazdów” 
(FEV – elektrycznych, PHEV – hybrydowych i na biogaz)  
w dystrybucji miejskiej i w innych rozwiązaniach logistycz-
nych z punktu widzenia potrzeb i wymagań MSMH.

Opisane rozwiązania i korzyści będą wykorzystywane przez 
wszystkie miasta uczestniczące w projekcie ENCLOSE, jak również 
przez inne miasta pochodzące między innymi z krajów repre-
zentowanych przez partnerów technicznych projektu ENCLOSE,  
w tym Polskę. Opracowane Plany Zrównoważonej Logistyki Miej-
skiej będą mogły być z powodzeniem przystosowane i wdrożone 
w historycznych miastach Polski, gdzie zauważalna jest istotna po-
trzeba systemowego, zintegrowanego i przyjaznego środowisku 
podejścia do rozwiązań logistyki miejskiej. Pozwoli to w efekcie 
sprostać wyzwaniom związanym ze stale rosnącymi wymogami 
obsługi wolumenu transportu towarowego w historycznych cen-
trach miast w sposób ekonomicznie opłacalny oraz odpowiedzial-
ny wobec środowiska, klimatu i człowieka.
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Istniejące bariery w przestrzeni i transporcie publicznym spra-
wiają, że dla większości osób z ograniczonymi możliwościami 
poruszania się (PRM – People with Reduced Mobility) przemiesz-
czanie się jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego 
zmuszone są one korzystać głównie z transportu indywidualne-
go. Dotyczy to np. osób trwale lub czasowo niepełnospraw-
nych, osób z dziećmi w wózkach, z ciężkimi lub niewymiarowy-
mi bagażami, osób z wadami wzroku, słuchu lub narządu ruchu, 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób straszych.

Celem projektu ISEMOA była pomoc władzom na szczeblu lo-
kalnym i regionalnym w Europie w ograniczeniu zużycia ener-
gii w transporcie poprzez poprawę dostępności przestrzeni  
i transportu publicznego w perspektywie „od drzwi do drzwi”  
i umożliwienie mieszkańcom oraz turystom (także osobom PRM) 
poruszanie się bez samochodu. Ponadto poprawa dostępności 
podnosi jakość i atrakcyjność transportu publicznego i przyczy-
nia się do wzrostu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu opracowano System 
Zarządzania Jakością ISEMOA (ISEMOA Quality Management 
System – QMS) służący ciągłej poprawie dostępności w europej-
skich gminach, miastach i regionach oraz wpływający na wzrost 
mobilności wszystkich mieszkańców. W centrum Systemu ISE-
MOA znajduje się moderowany proces audytu, prowadzony 
przy wsparciu zewnętrznego Audytora ISEMOA, który pomaga 
lokalnym i regionalnym interesariuszom ocenić stan dostęp-
ności przestrzeni publicznej i transportu publicznego (wskazać 
mocne i słabe strony w tym zakresie oraz obszary wymagające 
szczególnej uwagi) oraz określić strukturę systematycznej i efek-
tywnej pracy w planowaniu, wdrażeniu i ewaluacji projektów 
związanych z dostępnością. 

System Zarządzania Jakością ISEMOA został pilotażowo wdrożo-
ny w 18 gminach/miastach/regionach w Europie, w tym również 
w Polsce  –  w Nowym Dworze Mazowieckim koło Warszawy.

System ISEMOA w Nowym Dworze Mazowieckim został wdro-
żony podczas trzech spotkań Zespołu ISEMOA, utworzonego na 
potrzeby realizacji projektu, w skład którego weszli przedstawi-
ciele Władz oraz Urzędu Miasta, a także organizacji zrzeszających 

ISEMOA
Wolna od barier i energooszczędna mobilność dla wszystkich
Improving seamless energy-efficient mobility chains for all

 • Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinn. 
GmbH, koordynator, Austria,

 • Agenzia Gestione Energia-Ambiente e Sviluppo 
sostenibile della Provincia di Salerno (AGEAS), Włochy,

 • Black Sea Regional Agency for Energy Management 
(BSRAEM), Bułgaria,

 • Partnerstvi o.p.s., Czech Environmental Partnership 
Foundation (NP), Republika Czeska,

 • Development Agency Sinergija, Słowenia,
 • Ecuba Territorio Energia Ambiente, Włochy,
 • Edinburgh Napier University (ENU), Wielka Brytania,
 • Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bułgaria,
 • Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio S.A. 

(ETT), Hiszpania,
 • Institute for Environmental Policy, p.b.c. (IEP), Repub-

lika Czeska,
 • Mobiel21, Belgia,
 • Instytut Transportu Samochodowego (ITS), Polska,
 • Romanian Union of Public Transport (URTP), Rumunia,
 • South&East Cork Area Development Ltd (SECAD), Ir-

landia,
 • TAS Partnership Ltd., Wielka Brytania,
 • Technische Universität Dresden (TUD), Niemcy,
 • Trivector, Szwecja,
 • University of Zilina, Słowacja,
 • Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia 

(UIRS), Słowenia.
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osoby niepełnosprawne oraz lokalnych mediów. W trakcie spo-
tkań została przeprowadzona ocena stanu prac prowadzonych 
nad dostępnością, a następnie, w oparciu o wyniki oceny,  przy-
gotowano plan działań, którego celem była poprawa dostęp-
ności w mieście. Jednym z założeń planu było np. powołanie 
Zespołu ds. Dostępności, który spotykał się cyklicznie, a niektóre 
punktu plany zostały od razu wcielone w życie.

W trakcie trwania projektu w całej Europie przeszkolono ponad 
200 zewnętrznych Audytorów ISEMOA, którzy zostali przygo-
towani do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISEMOA  
w gminach, miastach i regionach. 

W Polsce zorganizowano dwa takie szkolenia: w Warszawie i Kra-
kowie, podczas których przeszkolono 17 Audytorów, a dodatkowo 
wyszkolone zostały również 2 osoby jako trenerzy Audytorów.

Lista Audytorów ISEMOA dostępna jest na stronie projektu: 
www.isemoa.eu.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • W ramach projektu opracowano System Zarządzania Ja-
kością ISEMOA oraz przygotowano zespół wykwalifikowa-
nych zewnętrznych Audytorów do jego wdrażania. Go-
towe procedury pozwoliły na prowadzenie audytów dla 
chętnych gmin, miast i regionów; 

 • Pilotażowe wdrożenie Systemu pozytywnie wpłynęło na 
poprawę dostępności przestrzeni i transportu publiczne-
go w wybranych miejscach. System wspierał korzystanie 
ze zrównoważonych form i środków transportu, a codzien-
ne usługi były dostępne bez konieczności poruszania się 
samochodem. Polityka poprawy dostępności przynio-
sła wiele korzyści zarówno dla osób indywidualnych, jak  
i dla całego społeczeństwa. Dzięki wdrożeniu Systemu ISE-
MOA przez wykwalifikowanego zewnętrznego Audytora 
ISEMOA, gminy, miasta i regiony mogły ograniczyć zuży-
cie energii w transporcie poprzez poprawę dostępności 
przestrzeni publicznej i transportu publicznego, zarówno 
dla mieszkańców, jak i turystów (również osób z ograni-
czonymi możliwościami poruszania się) oraz stworzenie 
warunków do korzystania z alternatywnych sposobów 
poruszania się;

 • System Zarządzania Jakością ISEMOA był odpowiedni dla 
miast, gmin i regionów, które były zmotywowane i chętne 
do poprawy dostępności na swoim terenie. Nie istniały 
żadne ograniczenia dotyczące specyficznych cech danej 
lokalizacji (np. liczba mieszkańców, powierzchnia, struk-
tura gospodarcza itp.). Nie było istotne również, czy na 
danym terenie wdrożono już jakieś inne środki poprawy 

dostępności, czy dopiero zostaną one wdrożone. Dlatego 
też każda gmina, miasto czy region w Europie mogły u sie-
bie wprowadzić System ISEMOA.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Zainteresowane gminy, miasta i regiony w Polsce mogły odwie-
dzić stronę www.isemoa.eu i znaleźć Audytora ISEMOA, który 
pomagał wdrożyć System Zarządzania Jakością ISEMOA. Sys-
tem przyniósł wiele korzyści:

 • Zwiększył niezależność wszystkich mieszkańców;

 • Zapobiegał wykluczeniu społecznemu osób z ograniczo-
ną mobilnością;

 • Ograniczył koszty;

 • Umożliwił wszystkim osobom korzystanie ze zrównowa-
żonych sposobów poruszania się;

 • Przyczynił się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska;

 • Ograniczył zużycie energii;

 • Poprawił jakość usług (dla pieszych, rowerzystów, użyt-
kowników transportu publicznego) oraz dostępność do 
miejsc użyteczności publicznej, dzięki uwzględnieniu po-
trzeb konkretnych grup użytkowników;

 • Zapewnił dostęp do codziennych usług również osobom 
niezmotoryzowanym.

Inwestowanie w dostępność jest ekonomicznie efektywne  
i przyczynia się do zrównoważonej gospodarki oraz odpowiada 
na przyszłe wyzwania dotyczące demografii, zmian gospodar-
czych i środowiskowych.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISEMOA:

 • Dało całościowy pogląd na dostępność;

 • Zwiększyło świadomość na temat znaczenia dostępności;

 • Poprawiło wiarygodność, efektywność i wydajność prac 
prowadzonych nad poprawą dostępności;

 • Wskazało mocne i słabe strony;

 • Dostarczyło  inspiracji i nowych pomysłów do poprawy dostępności;

 • Stworzyło ramy do systematycznego i efektywnego po-
dejścia do planowania dostępności, wdrażania i ewaluacji;

 • Określiło sposób efektywnego zaangażowania interesariu-
szy i komunikacji.

Jak pokazało pilotażowe wdrożenie Systemu ISEMOA w całej 
Europie, w tym także w Polsce, w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, System może być korzystny zarówno dla małych gmin, jak 
również dla dużych miast czy regionów, bez względu na do-
tychczasowe doświadczenie w pracy nad dostępnością.
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Projekt miał za zadanie zachęcić docelowe grupy mieszkańców 
miast partnerskich tworzących konsorcjum projektu do zmiany 
negatywnych przyzwyczajeń transportowych oraz zmotywo-
wać ich do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie 
i przyjaznych środowisku środków transportu. W tym celu za-
stosowano wyselekcjonowane techniki marketingowe w po-
łączeniu z segmentacją rynku. Do realizacji powyższego celu,  
w każdym z miast partnerskich projektu, stworzono dwie formy 
segmentacji rynku. Pierwsza to ukierunkowanie na grupy doce-
lowe będące w „punktach zwrotnych w życiu”, np. zmiana miej-
sca zamieszkania, zmiana miejsca pracy lub narodziny dziecka, 
które skłaniają do przeanalizowania swoich dotychczasowych 
przyzwyczajeń transportowych oraz druga  –  grupowanie tych 
osób (za pomocą specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy) 

w SEGMENTY, czyli stosunkowo jednorodne podgrupy, w zakre-
sie ich stosunku do korzystania z samochodu i innych środków 
transportu oraz kwestii takich jak ochrona środowiska i zdrowie.

W Gminie Miasta Gdyni grupy docelowe projektu SEGMENT, bę-
dące w „punktach zwrotnych w życiu”, objęły:

•	 uczniów rozpoczynających szkolę podstawową i ich rodzi-
ców;

•	 osoby rozpoczynające nową pracę;

•	 rodziców noworodków podróżujących z nimi do ośrodka 
zdrowia.

Powyższe grupy mieszkańców Gdyni zostały w grudniu 2010 r. 
poddane badaniom marketingowym (odpowiednio skonstru-
owane i bardzo szczegółowe kwestionariusze opracował Uni-
wersytet w Aberdeen –  jeden z partnerów projektu).

Jednym z elementów kampanii skierowanej do grupy docelo-
wej uczniów rozpoczynających szkołę podstawową i ich rodzi-
ców była akcja „Pieszy Autobus”, która skierowana była do dzieci 
z pierwszych i drugich klas szkół podstawowych. Polegała on na 
zorganizowanym odprowadzaniu  przez osobę dorosłą grupy 
dzieci do szkoły w nowej, interesującej i proekologicznej formie, 
wg wcześniej ustalonej trasy. Dzieci w czasie drogi do szkoły 
obejmowały kolejno rolę kierowcy, kontrolera lub pasażera. Taka 

SEGMENT 
Marketingowa segmentacja dla bardziej efektywnych energetycznie środków 
transportu
SEgmented Marketing for ENergy efficient Transport

Projekt realizowany był w siedmiu europejskich miastach: 
 • Almada,  Portugalia, 
 • Ateny,  Grecja, 
 • Gdynia, Polska,
 • Hounslow, Londyn, Wielka Brytania, 
 • Monachium, Niemcy, 
 • Sofia, Bułgaria, 
 • Utrecht,  Holandia.
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forma zabawy pełniła dodatkowo funkcje edukacyjną, ucząc 
dzieci bezpieczeństwa na drodze, orientacji w terenie oraz sa-
modzielności. 

W ramach grupy docelowej osób rozpoczynających nową pra-
cę  (zatrudnionych w obecnym zakładzie pracy krócej niz. 1 rok), 
na postawie przeprowadzonych badań marketingowych wy-
różniono 8 segmentów. 

Do przeprowadzenia kampanii marketingowej wybrano 3 seg-
menty:

 • Poszukujący statusu  – 14 % ankietowanych w tej grupie 
docelowej;

 • Oporni Pragmatycy – 13 % ankietowanych w tej grupie 
docelowej;

 • Rozważający kupno samochodu  – 15 % ankietowanych  
w tej grupie docelowej.

Wśród dwóch pierwszych ww. segmentów, tj. poszukujących 
statusu i opornych pragmatyków, prowadzono działania kon-
centrujące się na zachęcaniu nowych pracowników do dojeż-
dżania rowerem do pracy. Przedmiotową kampanią rozpoczę-
to w marcu 2012 r. i prowadzono ją przez 6 miesięcy. Objęła 
ona pracowników zatrudnionych w obecnych zakładach pracy  
w okresie od 01. 01. 2011 r. –  02. 03. 2012 r.

W przedmiotowej kampanii marketingowej wzięło udział 180 
osób zatrudnionych w następujących firmach:

 • RADMOR S.A. – 12 osób nowo zatrudnionych;

 • Urząd Miasta Gdyni – 90 osób nowo zatrudnionych;

 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni –  17 osób nowo zatrud-
nionych;

 • Urząd Morski w Gdyni –  30 osób nowo zatrudnionych;

 • I Urząd Skarbowy w Gdyni – 27 osób nowo zatrudnionych;

 • Biuro Planowania Przestrzennego w Gdyni  –  4 osoby 
nowo zatrudnione.

Głównym elementem poprzedzającym wprowadzenie kampa-
nii dla nowo zatrudnionych pracowników było zaprojektowa-
nie i dystrybucja 3 rodzajów plakatów promocyjnych z hasłami 
przewodnimi kampanii:

 • „On do pracy jedzie rowerem”;

 • „Do pracy jadę rowerem, a Ty?”;

 • „Zapomnij o samochodzie, od dziś rower jest w modzie”.

Głównym elementem kampanii marketingowej był Konkurs 
Rowerowy dla nowych pracowników firm. Celem konkur-
su było zmotywowanie nowych pracowników z gdyńskich 
firm objętych kampanią do dojeżdżania do/z pracy rowerem. 
Konkurs rowerowy prowadzony był w okresie 2 kwietnia –   
13 lipca  2012 r. i trwał 15 tygodni.

W ramach konkursu  jego uczestnicy otrzymali karty konkurso-
we. Za dojazd do pracy rowerem w danym dniu każdy uczestnik 
otrzymał naklejkę. Jeżeli w ciągu jednego tygodnia uczestnik 
uzbierał dwie naklejki, otrzymywał w nagrodę przekąskę w po-
staci kanapki lub drożdżówki. Dla 16 uczestników konkursu, któ-
rzy przyjechali do pracy rowerem przynajmniej 15 razy, ufun-
dowano bezpłatnie podwójne bilety do kina. Uczestnicy, którzy 
najaktywniej zaangażowali sie w dojazdy do pracy rowerem  
i uzbierali co najmniej 30 naklejek, zyskali możliwość ubiegania 
się o nagrody główne. Konkurs rowerowy cieszył sie zaintereso-
waniem i dużym zaangażowaniem ze strony uczestników. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Projektem objęto 507 uczniów klas I i II szkół podstawowych;

 • 180 nowo zatrudnionych pracowników odbyło 630 podró-
ży rowerem, (jedna podróż – przejazd do i z pracy). Dzięki 
temu udało się zmniejszyć emisję CO2 o około 5 000 kg; 

 • W 5 ośrodkach zdrowia przeprowadzono kampanie infor-
macyjne, mające na celu zachęcenie do spacerów rodzi-
ców z małymi dziećmi;

 • Na terenie miasta stanęło 15 kolorowych rowerów z hasła-
mi promującymi komunikację rowerową.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Polityka transportowa miasta była ukierunkowana na 
rozwiązywanie najpoważniejszych problemów komuni-
kacyjnych miasta w sposób zrównoważony – zwiększając 
użycie rowerów, współmodalność, poprawiając usługi 
transportu zbiorowego;

 • Inwestycje w infrastrukturę rowerową;

 • Wprowadzanie w ramach całego Trójmiasta niezwykle in-
nowacyjnego systemu ITS (Intelligent Transport System), 
w celu uzyskania bardziej multimodalnego, bezpieczniej-
szego, szybszego i ekologicznego transportu;

 • Promocja zrównoważonego transportu poprzez działal-
ność marketingową, np. organizację imprezy „Dzień bez 
Samochodu”, udział w innych projektach promujących 
zrównoważone metody podróżowania (BUSTRIP, YOUTH, 
TELLUS, TROLLEY;)

 • Mimo zakończenia projektu, kontynuowany jest konkurs 
rowerowy, który cieszy się niesłabnącą popularnością. 
Na półmetku konkursu udało się zmniejszyć emisję CO2  
o 8 358 kg.
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Nadrzędnym celem projektu była promocja zrównowa-
żonego transportu poprzez testowanie i rozwój nowych 
rozwiązań transportowych w ramach zrównoważonej 
turystyki i rekreacji oraz przeprowadzenie kampanii spo-
łecznych i promocyjnych dla mieszkańców wybranych 
regionów. Projekt realizowany był w siedmiu krajach 
europejskich (Austrii, Belgii, Bułgarii, Litwie, Portugalii, 
Włoszech oraz w Polsce) przez 12 partnerów. Przepro-
wadzone na terenie dziewięciu regionów turystycznych 
kampanie społeczne miały na celu promowanie zrówno-
ważonego transportu poprzez akcje edukacyjne dla dzie-
ci i młodzieży, rozwój nowych rozwiązań w transporcie 
„z” i „do” obszarów turystycznych i rekreacyjnych oraz wy-
korzystywanie sektora rekreacji i turystyki w celu promo-
wania zrównoważonego transportu w życiu codziennym.

Działania skupiały się wokół trzech typów środowisk: 

1. „Zielone korytarze” (Belgia West – Flanders, Litwa 
miasto Wilno);

2. „Rekreacja i turystyka na łonie natury” (Belgia – Puy-
enbroeck, Austria – obszar górski, Włochy – obszar 
górski, Polska – Las Łagiewnicki); 

3. „Rekreacja i turystyka nadmorska” (Belgia, Bułgaria, 
Portugalia).

W ramach projektu w Wilnie zostały wytyczone ścieżki 
rowerowe, spacerowe oraz transport wodny prowadzą-
cy z centrum na przedmieścia. W Belgii opracowano 
plan działań dot. rozwoju ekologicznego transportu do  
17 turystycznych miejsc. Miejsca te w okresie letnim zwró-
ciły uwagę publiczną na kwestię istotności wykorzystania 
ekologicznych form transportu. W prowincji Zachodniej 
Flandrii opracowano strategię komunikacji rowerowej 
i pieszej dla jednego z „zielonych korytarzy”, które są 
głównym obszarem rekreacyjnym prowincji. W Portu-

STREAM
Zrównoważona turystyka i rekreacja jako sposób na promowanie alternatywnych 
środków transportu
Sustainable Tourism and REcreation as an opportunity to promote Alternative 
Mobility

 • Traject, Westtoer, koordynator, Belgia,
 • ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z. o. o, Polska, 
 • Austrian Mobility Research FGM-AMOR,  Steier-

markische Landesbahnen, adc LUNGAU Antrieb-
stechnik, Ferienregion Lungau, Austria,

 • Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities, 
Bułgaria,

 • Oeko-Institut Suedtirol / Alto Adige, Włochy,
 • Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius Healthy 

City Bureau, Litwa,
 • Agencia Municipal de Energia de Almada. Portugalia.
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galii utworzono trasę rowerową umożliwiającą dojazd 
do portu,  w którym po przepłynięciu łodzią przez rzekę  
a następnie skorzystaniu z nowej trasy rowerowej moż-
na dostać się prosto na plażę Almada. Z kolei w Bułgarii 
opracowano pakiety turystyczne obejmujące korzystanie 
ze zrównoważonego transportu. Wynikiem projektu było 
stworzenie pierwszej rowerowej ścieżki w mieście Bur-
gas. W Austrii w obszarze górskim Lungau Murau Nocky 
wypromowano specjalne linie autobusowe do odległych 
dolin dzięki czemu turyści mogą dostać się do nich bez 
korzystania z samochodu. W ramach projektu w każdym  
z uczestniczących państw zorganizowano szereg kampa-
nii informacyjnych oraz wydarzeń mających na celu pro-
mocję zrównoważonego transportu dla celów turystycz-
nych i rekreacyjnych.

W Polsce projekt realizowany był na terenie miasta Łodzi, 
gdzie miała miejsce szeroko zakrojona kampania pro-
mująca alternatywne środki transportu oraz podnosząca 
świadomość mieszkańców Łodzi i turystów w zakresie za-
let płynących ze stosowania zrównoważonego transpor-
tu. W ramach projektu zostało przeprowadzonych szereg 
konsultacji z ekspertami oraz podjęto ścisłą współpracę 
z władzami miasta Łódź, organizacjami pozarządowymi 
zainteresowanymi rozwojem turystki i promocją miasta, 
a także organizacjami ekologicznymi w celu wypraco-
wania i wdrożenia konkretnych rozwiązań komunikacyj-
nych. Projekt na terenie miasta Łodzi koncentrował się 
wokół Lasu Łagiewnickiego jako jednego z kluczowych 
obiektów rekreacyjno-turystycznych w tym mieście. Fir-
ma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. reali-
zująca projekt w Polsce, pozyskała 9 regionalnych part-
nerów – Manufaktura, Zarząd Dróg i Transportu miasta 
Łodzi, Leśnictwo Miejskie w Łodzi, wypożyczalnia rowe-
rów Cosmotrip, alternatywa BMX, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji Łódź, MPK Łódź, Łódzki Dom Kultury oraz 
Fundacja Jagiełło. Dzięki tej współpracy zorganizowano 
szereg atrakcji promujących transport przyjazny środowi-
sku. Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu w dniach od 15 do 21 września 2008 r. odbyły 
się lekcje edukacyjne dla dzieci z łódzkich szkół podsta-
wowych promujące m.in. ideę transportu przyjaznego 
środowisku; pokazy dwóch filmów w Arturówku dotyczą-
cych zrównoważonego transportu dla młodzieży i osób 
dorosłych oraz  pokazy akrobacji na rowerach BMX na 
rynku Manufaktury. Podczas ETZT w Łodzi uruchomiono 

również bezpośrednie połączenie komunikacji miejskiej  
z centrum miasta – Manufaktury do Arturówka, gdzie zor-
ganizowano wypożyczalnię rowerów.  Mieszkańcy Łodzi 
wzięli również udział w zwiedzaniu miasta na rowerach. 
Oprócz działań demonstracyjnych w ramach projektu 
zostały przeprowadzone badania opinii Łodzian na temat 
alternatywnych środków transportu. Do mieszkańców 
Łodzi zostały rozesłane ankiety pocztowe mające na celu 
zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na kwestie istot-
ności wykorzystywania ekologicznych form transportu 
dla celów turystycznych i rekreacyjnych. Przeprowadzone 
zostały również wywiady uliczne oraz ankiety telefonicz-
ne, które badały opinie mieszkańców, sprawdzały znajo-
mość zagadnień związanych z tematyką projektu oraz 
promowały zmianę zachowań komunikacyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Realizacja kampanii społecznych i promocyjnych we 
wszystkich uczestniczących w projekcie regionach;

 • Przetestowanie i stworzenie nowych rozwiązań eko-
logicznego transportu dla celów turystycznych i re-
kreacyjnych;

 • Raport ewaluacyjny zawierający m.in. wnioski z reali-
zacji działań demonstracyjnych oraz rekomendacje 
na przyszłość, które zostały wykorzystane w ostat-
niej fazie promocji projektu STREAM.  

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W Polsce działania podjęte w ramach projektu przy-
czyniły się do podniesienia świadomości społeczno-
ści lokalnej na temat zalet ekologicznego transportu 
zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych; 

 • Poprzez zaangażowanie Partnerów lokalnych, in-
formacja o projekcie i jego założeniach, a także 
nowych rozwiązaniach w zakresie ekologicznego 
transportu w celach turystycznych, dotarła do dużej 
liczby mieszkańców Łodzi, jak i przyjezdnych tury-
stów. Dzięki temu każdy miał możliwość skorzystania  
z alternatywnych środków transportu połączonych  
z rekreacją i przekonania się do zmiany swoich zacho-
wań komunikacyjnych na bardziej proekologiczne.
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Zakres działań odpowiadał definicji Gmin Zrównowa-
żonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej, tj. takich,  
w których politycy, planiści, aktorzy rynkowi i mieszkańcy 
aktywnie współpracują, aby zademonstrować i rozwinąć 
zdecentralizowane zapotrzebowanie na energię, promu-
jące odnawialne źródła energii. 3-rodzajowe podejście 
osiągnięto poprzez rozwój, testowanie i demonstrację 
kompleksowego zestawu narzędzi, systemów jakości  
i trwałych ,najlepszych praktyk w trzech głównych obsza-
rach:

 • Zrównoważonego Planowania (SUSPLAN), które 
dążyło do rozwoju narzędzi nowoczesnego plano-
wania i decyzji inwestycyjnych, przygotowanych dla 
aktywnego związania polityków, planistów, podmio-
tów rynku energii i mieszkańców w gminie. Bazą do 
tego był istniejący model KRAM, rozwinięty i wdro-
żony w Chalmers (Szwecja) w latach 90. XX wieku;

 • Zrównoważonych Przedsięwzięć i Działań (SU-
SMAC), który osiągnięto przez włączenie wszystkich 
uczestników gospodarki energetycznej gminy w se-
rię lokalnych imprez, inicjatyw i metod współpracy;

 • Trwałej Doskonałości (SUSTEX), którą osiągnięto 
przez użycie narzędzi do monitorowania i mierzenia 
ilościowych efektów przez instytucje, tj. zaadapto-
wanie modelu doskonałości EFQM przez władze lo-
kalne, w tym gminy.

Celem projektu była analiza aktualnej sytuacji i przegląd 
mechanizmów wpływających na rozwój zrównoważo-
nej gospodarki energetycznej gminy, a także planowanie 
energetyczne (techniczno-ekonomiczne zaopatrzenia 
gminy w energię w sposób równoważący stronę podaży 
i popytu na energię, rozwój narzędzi planistycznych na 
bazie modelu KRAM, stymulowanie aktywnego udziału 

3 – NITY  
Trójrodzajowe podejście do planowania energetycznego i zrównoważonego rozwo-
ju na poziomie lokalnym 
3-fold Initiative for Energy Planning and Sustainable Development at Local Level

 • Institute for Energy Technology (IFE), Norwegia,
 • Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grecja,
 • The European Foundation for Quality Management 

(EFQM), Europejska Instytucja skupiająca 700 organ-
izacji,

 • European Island Authorities (INSLET), Europejska In-
stytucja,

 • SENTERNOVEM (Holenderska Agencja dla Innowacji  
i Zrównoważonego Rozwoju), Holandia,

 • Skadsmo, Norwegia,
 • Tychy i Lędziny, Polska,
 • Gorny Grad, Słowenia,
 • Koalicja 21 miast greckich,  Grecja,
 • Sitia, Kreta, Grecja,
 • Miasta Środkowej Walii,  Wielka Brytania,
 • Gotlandia, Szwecja,
 • Mortagna, Portugalia,
 • Region Palermo, Włochy.
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wszystkich podmiotów gospodarki energetycznej: polity-
ków, planistów, ekspertów, konsultantów, mieszkańców, 
założenia przedsięwzięć krótko- i długoterminowych. 
Projekt zakładał również zrównoważone przedsięwzięcia 
i działania (zidentyfikowanie najlepszych praktyk, włącze-
nie wszystkich podmiotów w proces planowania i wdra-
żania, seria lokalnych imprez i spotkań, nowoczesne na-
rzędzia i metodologie przekazane lokalnej administracji, 
aktorom rynku energii, szkołom i mieszkańcom. Zapew-
niał także trwałą doskonałość (EFQM podstawowe modu-
ły szkoleniowe, samoocena i benchmarking, ustanowie-
nie i uczestnictwo w Grupie Wykonawczej Miast „Gminy 
Zrównoważonego Rozwoju Energii”, rozpowszechnienie 
informacji i narzędzi, rozpowszechnienie najlepszych 
doświadczeń i informacji europejskich na szczeblu krajo-
wym, rozpowszechnienie narzędzi).

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Raporty z Komitetu Sterującego;

 • Materiały i metody szkoleniowe dla administracji, 
szkół, gospodarstw domowych, biznesu;

 • Powstanie i działanie Lokalnych Komitetów Sterują-
cych;

 • Raporty samooceny i benchmarking gmin;

 • Opracowana procedura regularnej samooceny  
i benchmarking gmin.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Przeglądy i opinie grup celowych;

 • Lokalne planowanie energetyczne (założenia lub 
plan);

 • Rozpowszechnione strategie, działania, materiały  
i moduły gier.
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Projekt  realizowany był w czterech regionach europej-
skich, które reprezentują przykłady modelowego dzia-
łania w zakresie wykorzystania biomasy: Emscher-Lippe 
(Niemcy), Pojezierze Gostynińsko-Włocławskie (Polska), 
Północno-Wschodnia Anglia (Wielka Brytania), Umbria 
(Włochy).

Najważniejszym celem projektu było przygotowanie 
podstaw do racjonalnego planowania wykorzystania bio-
masy na poziomie regionalnym, w tym przygotowanie  
i wdrożenie narzędzi takich jak sieć regionalnej współpra-
cy na rzecz wspierania wykorzystania energii do celów 
energetycznych, rejestr bioenergetyczny, plan wykorzy-
stania biomasy do celów energetycznych.

Regionalna  sieć partnerów 

Prace nad projektem na terenie Pojezierza Gostynińskio-
Włocławskiego rozpoczęły się od utworzenia Regionalnej 
Sieci Partnerów działających na rzecz wykorzystania bio-
masy do celów energetycznych. Koordynację działalno-
ści sieci prowadziło Stowarzyszenie Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego. Z siecią nawiązało współpracę  
około 30 jednostek, w tym przedstawiciele administracji 
publicznej, nadleśnictwa, dostawcy biomasy, dostawcy 
urządzeń wykorzystujących biomasę, organizacje poza-
rządowe, instytucje finansujące (fundusze i banki)  oraz 
jednostki badawczo-rozwojowe. 

Rejestr bioenergetyczny

Podstawowym elementem projektu BEn było opracowa-
nie i wdrożenie, w każdym z czterech regionów, rejestru 
istniejących zasobów oraz sposobów wykorzystania ener-
getycznego biomasy. Rejestr dostępny był dla wszystkich 
użytkowników w sieci internet i mógł wykorzystywany 
przez zainteresowane podmioty, w tym rolników indywi-

BEn  
Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju  
Regionów Europejskich
Biomass energy register for sustainable site development for European Regions

 • Fraunhofer -Gesellschaft zur Förderung der ange-
wandten Forschung e.V., Niemcy,

 • Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güss-
ing Gmgh (EEE), Austria,

 • Rural Development Initiatives Ltd RDI Ltd, Wielka  
Brytania,

 • Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego, Polska,

 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,  
Polska,

 • WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturver-
besserung mbH WIN, Niemcy,

 • Universita’ Degli Studi di Perugia, Centri Ricerca  
Biomasse, Włochy.
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dualnych, administrację publiczną, przedstawicieli prze-
mysłu, dostawców biomasy, itp. Rejestr tworzyły mapy 
prezentujące informacje przydatne w planowaniu regio-
nalnego wykorzystania biomasy. Ponadto zawarte zostały  
w nim narzędzia służące do oceny potencjału i możliwo-
ści wykorzystania biomasy do celów energetycznych. 

Plan wykorzystania biomasy dla potrzeb energetycznych

W ramach projektu dla czterech regionów, w tym dla 
regionu Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego,  opraco-
wywano plan wykorzystania biomasy dla potrzeb ener-
getycznych (tzw. master plan). Master plan uwzględniał 
wymogi związane z realizacją zasad zrównoważonego 
rozwoju, w tym dotyczących ochrony klimatu. Plan zo-
stał częściowo wdrożony w wybranych gminach regionu. 
Jego cechą charakterystyczną był udział społeczności lo-
kalnej w jego tworzeniu. 

Dodatkowo, w ramach projektu BEn,  opracowane zosta-
ły przewodniki na temat finansowania inwestycji, aspek-
tów zarządzania wykorzystaniem energii z biomasy oraz  
w zakresie technologii instalacji bioenergetycznych w re-
gionie. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

W ramach prowadzonych prac, na podstawie reje-
stru  zidentyfikowano i oceniono potencjał techniczny 
wykorzystania biomasy na Pojezierzu Gostynińsko-
Włocawskim. W Regionie potencjalnie dostępne są trzy 
główne rodzaje zasobów biomasy: drewno, słoma oraz 
substraty do produkcji biogazu pochodzące z hodowli. 
Największe możliwości – ze względu na dostępne su-
rowce – ma wykorzystanie substratów do produkcji bio-
gazu (38%), drewna (33%) i słomy – blisko 30%. Aby wy-
korzystać dostępny potencjał bioenergii z korzyścią dla 
lokalnej społeczności, wspólnie rozważano i analizowa-
no różne możliwości wykorzystania biomasy jako paliwa. 
Można jednoznacznie stwierdzić, że lokalne wykorzysta-
nie biomasy w indywidualnych kotłach rolników zostało 
uznane za najbardziej zalecane rozwiązanie. Wskazane 
było również wykorzystanie lokalnie dostępnej biomasy  
w kotłowniach komunalnych w centrach gmin. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Wśród korzyści z realizacji projektu BEn należy wy-
mienić przede wszystkim możliwość wsparcia lo-
kalnej społeczności Regionu w działaniach na rzecz 
rozwoju bio-energii;

 • W trakcie realizacji projektu nawiązano współpracę 
z wiodącymi instytucjami zajmującymi się bio-ener-
gią w Polsce i zagranicą;

 • Zdobyto doświadczenie w zakresie lokalnego pla-
nowania bio-energetycznego.
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W ramach projektu zostały zebrane dane dotyczące 
stanu rozwoju rynku usług efektywności energetyczne  
w krajach Unii Europejskiej. Wykazano, że w Europie ist-
nieje duży potencjał dochodowych usług efektywności 
energetycznej (EES), choć stan rozwoju sektora EES jest 
bardzo różny w poszczególnych krajach.  Oszacowania 
ChangeBest ukazują duży potencjał rynku EES (wzrost 
o kilka miliardów Euro rocznie). Polska należy tu do kra-
jów, w których obszar ten przed rozpoczęciem Projek-
tu znajdował się w fazie szczątkowej i nadal pozostaje  
w tyle w stosunku do wiodących krajów UE, takich jak np. 
Niemcy. Założenie firmy lub rozpoczęcie biznesu stanowi 
poważne wyzwanie. Projekt ChangeBest (2009  –  2012) 
miał na celu złagodzenie tego wysiłku poprzez wsparcie 
przedsiębiorstw energetycznych, firm ESCO, lub innych 
zainteresowanych graczy rynkowych w rozwoju nowych 
usług efektywności energetycznej (EES) przeznaczonych 
dla gospodarstw domowych,  jak i klientów biznesowych. 
Wsparcie opierało się na gruntownych analizach w po-
szczególnych krajach, wymianie doświadczenia i dialo-
gów dwustronnych z poszczególnymi firmami nad swo-
imi biznes-planami i rozwojem produktów (usług). Celem 
było przyczynienie się do rozwoju usług efektywności 
energetyczne w poszczególnych krajach. 

CHANGE BEST  
Usługi efektywności energetycznej – modele dobrych praktyk i rozwoju rynku
Energy Efficiency Services - Market Development, Energy and Energy Sevice  
Companies

 • Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy, 
koordynator, Niemcy,

 • e7 Energie Markt Analyse GmbH, Austria,
 • SEVEn, NGO, Czechy,
 • Energy Saving Bureau, Estonia,
 • AMIRES, Mines Paris Tech. Francja,
 • EDF - ELECTRICITY OF France, Francja,
 • ASEW, Austria,
 • Lund University, Szwecja,
 • HELESCO S.A.,  Grecja,
 • eERG-Polimi, Politechnico Milano, Włochy,
 • Ekodoma, Ryga, Łotwa,
 • ISR – University of Coimbra, Portugalia,
 • ECN - Energy research Centre of the Netherlands, 

Holandia,
 • Black Sea Regional Energy Centre, Bułgaria,
 • Energy Piano, Dania,
 • Regional Energy Agency of Central Macedonia, Mac-

edonia,
 • Krakow Institute for Sustainable Energy, Polska,
 • Center for Energy Systems, Słowacja,
 • Jozef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, 

Słowenia,
 • ESCAN, S.A., Hiszpania.
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Została wydana obszerna broszura w języku polskim do-
stępna na stronie projektu: 

http://www.changebest.eu/index.php?option=com_
content&view=article&id=7&Itemid=10&lang=pl.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

W Polsce odbyły się dwa otwarte seminaria z udziałem 
licznych zainteresowanych osób i organizacji, poświęco-
ne tej tematyce (wrzesień 2009 r.  w Łopusznej i  czerwiec 
2012 r. w Krakowie).



PARTNERZY

124PROJEKTY „INTELIGENTNA ENERGIA - EUROPA”   W POLSCE

HORYZONTALNE / ZINTEGROWANE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Głównym celem projektu jest wspieranie wszystkich 
etapów tworzenia, tzw. planów działań na rzecz zrówno-
ważonego gospodarowania energią (Sustainable Energy 
Action Plan – SEAP) – od motywacji i planowania, przez 
wdrażanie, aż po monitoring i ocenę. Projekt jest realizo-
wany poprzez trzy główne działania. Pierwsze z nich do-
tyczy stworzenia przystępnego, atrakcyjnego programu 
szkoleniowego, czyli oferty dla lokalnych samorządów 
(zarówno władz, jak i kadry urzędniczej). Zadaniem dru-
giego jest opracowanie programu szkolenia trenerów  
(„train-the-trainer”) poszerzającego zakres oddziaływania 
projektu, do którego zaproszeni są przedstawiciele sto-
warzyszeń i sieci samorządów lokalnych, a także agencji 
energetycznych współpracujących z samorządami. Ce-
lem trzeciego działania jest aktywne wsparcie wybranych 
miast i miejscowości w 15 krajach  poprzez stopniowe 
rozwijanie lokalnych działań na rzecz klimatu i energii.

Działania realizowane w Polsce obejmują m.in. opraco-
wanie polskiej wersji platformy szkoleniowej, organizację 
konferencji motywacyjnej i warsztatów Covenant capa 
city, stworzenie sieci trenerów i ekspertów wspierających 
i promujących projekt, współpracę z wybranymi samorzą-
dami – wsparcie procesu decyzyjnego oraz procesu przy-
gotowania planów działań na rzecz zrównoważonej ener-
gii (spotkania, okrągłe stoły, indywidualne konsultacje).

Covenant capaCITY
Budowanie potencjału samorządów lokalnych w działaniach na rzecz klimatu  
i energii – planowanie, wdrażanie i monitoring
Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy  
Action – from planning to action to monitoring

 • ICLEI European Secretariat (ICLEI Europe), 
międzynarodowa, 

 • Centre for Social Innovation (ZSI), Austria,
 • Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy, 

Bułgaria,
 • City of Burgas, Bułgaria,
 • WWF Danube-Carpathian Program Bulgaria (WWF 

DCP Bulgaria), Bułgaria,
 • City of Koprivnica, Chorwacja,
 • Estonian Regional and Local Development Agency 

(ERKAS), Estonia,
 • FCG Finnish Consulting Group (FCG), Finlandia,
 • Climate Action Network – France (CAN-F), Francja,
 • Region of Crete – Energy Agency (REAC), Grecja,
 • City of Padova, Włochy,
 • Sogesca, Włochy,
 • WWF Poland, Polska,
 • Agency for Energy Efficiency and Environment Pro-

tection (AEEPM), Rumunia,
 • Association of Municipalities and Towns of Slovenia 

(SOS), Słowenia,
 • City of Malmö, Szwecja,
 • The Climate Municipalities (CM), Szwecja,
 • Institute for Housing and Urban Development Studies 

(IHS), Holandia,
 • Act on Energy, Wielka Brytania.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Projekt jeszcze się nie zakończył.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Pierwsza polskojęzyczna platforma edukacyjna  –  
dostępność kompleksowych informacji nt. poszcze-
gólnych etapów przygotowania oraz obszarów 
tematycznych, planów działań na rzecz zrównowa-
żonej energii;

 • Wsparcie procesu aplikacji do Porozumienia Burmi-
strzów;

 • Włączenie trenerów i ekspertów projektu w między-
narodową sieć wymiany doświadczeń i dzielenia się 
wiedzą;

 • Podnoszenie kompetencji władz samorządowych, 
pracowników urzędów, a także przedstawicieli 
agencji energetycznych i stowarzyszeń samorządo-
wych współpracujących z władzami lokalnymi;

 • Indywidualne, dostosowane do potrzeb, eksperckie 
wsparcie samorządów w opracowaniu planów dzia-
łań na rzecz zrównoważonej energii. 
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Celem projektu był przegląd stosowanych przez różne 
kraje metod oceny energetycznej budynków, a także 
stworzenie jednolitego schematu zbierania danych dla 
różnych typów certyfi katów (budynki mieszkalne, nie-
mieszkalne). W ramach projektu opracowano metody 
monitorowania jakości energetycznej zasobów budow-
lanych oraz zaproponowano jednolity systemu zbierania 
danych i monitorowania efektów wdrożenia Dyrektywy 
na szczeblu krajowym oraz EU.

DATAMINE   
Ocena wskaźników energetycznych wykorzystywanych przy certyfikacji 
energetycznej budynków
Collecting Data from Energy certification to Monitor performanceIndicators 
for New and Existing buildings

 • Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Niemcy,
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska, 
 • Energy for Sustainable Development Ltd,  Wielka Bry-

tania,
 • EBM-Consult BV, Holandia,
 • Politecnico di Torino (DENER), Włochy,
 • National Observatory of Athens, Grecja,
 • Vito nv Energietechnologie, Belgia,
 • Österreichische Energieagentur – Austrian Energy 

Agency, Austria,
 • Slovenian Building and Civil Engineering Institute, 

Słowenia,
 • Ecofys S.L., Hiszpania,
 • Energy Action Ltd, Irlandia,
 • Sofi a Energy Agency, Bułgaria.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Głównym wynikiem projektu było stworzenie pierwszej 
bazy danych budynków, dającej możliwość praktycznej 
analizy zebranych wyników i mogącej posłużyć do stwo-
rzenia spójnego systemu monitoringu efektów wdroże-
nia Dyrektywy EPD.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Możliwość porównywania jakości energetycznej budyn-
ków w różnych rejonach kraju oraz pomiędzy krajami 
europejskimi, które zdecydowały się wprowadzić swoje 
budynki do stworzonej bazy danych.
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Projekt ENERGY FOR MAYORS był pierwszym projektem fi-
nansowanym z programu IEE, w którym szczególną uwa-
gę poświęcono organizacjom wspierającym wdrażanie 
Porozumienia Burmistrzów – ambitnej inicjatywy anga-
żującej miasta i gminy z całej Europy w działania na rzecz 
ochrony klimatu. Partnerzy projektu pomogli Koordyna-
torom Porozumienia (KP) i Organizacjom Wspierającym 
Porozumienie (OW)  zoptymalizować pomoc, jakiej udzie-
lają samorządom lokalnym w procesie zrównoważonego 
planowania energetycznego, oszczędzania energii, wyko-
rzystania OZE i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. 
Oprócz tego partnerzy projektu pomogli wybranym mia-
stom i gminom, w tym 8 gminom z Polski, w opracowaniu 
i rozpoczęciu wdrażania Planów działań na rzecz zrówno-
ważonej energii. Głównym celem projektu było wsparcie 
tych dwóch rodzajów podmiotów w praktycznej realizacji 
celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej oraz ak-
tywne zaangażowanie się w inicjatywę pod nazwą Poro-
zumienie Burmistrzów. 

W swojej pracy konsorcjum projektu skoncentrowało się 
na czterech głównych obszarach działania. Pierwszym  
z nich było wzmocnienie roli i kompetencji Koordynato-
rów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozu-
mienie poprzez organizację cyklu seminariów i warszta-
tów szkoleniowych, opracowanie dostępnego on-line 
zestawu narzędzi i metodologii z zakresu zarządzania 
energią i ochrony klimatu (tzw. Toolboxu) oraz  ułatwienie 
wymiany doświadczeń i współpracy sieciowej. Drugim  –  
pomoc ponad 80 europejskim gminom w opracowaniu  
i rozpoczęciu wdrażania SEAPów, w tym 8 gminom z Pol-
ski (Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Laszki, Niepołomice, Racie-
chowice, Stare Juchy, Władysławowo). Trzecie działanie 
koncentrowało się na monitoringu wdrażania SEAPów  
i ich rezultatów, jak również poprawie efektywności zarzą-

ENERGY FOR MAYORS  
Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu
A network of sustainable energy supporting structures for the Covenant  
of Mayors

 • Prowincja Genua, koordynator, Włochy,
 • Sogesca s.r.l, Włochy,
 • Prowincja Modena, Włochy,
 • Włoskie Stowarzyszenie Lokalna Agenda 21, Włochy,
 • Miasto Zagrzeb, Chorwacja,
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Pol-

ska,
 • Kowieńska Regionalna Agencja Energetyczna, Litwa,
 • Region Macedonia Środkowa, Macedonia,
 • Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania 

Energii, Grecja,
 • Prowincja Huelva, Hiszpania,
 • Prowincja Barcelona, Hiszpania,
 • ICLEI – Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych na 

rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Europejski Sekre-
tariat, Niemcy,

 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gmin Górskich Re-
publiki Bułgarii, Bułgaria,

 • Europejskie Centrum na rzecz Jakości, Bułgaria,
 • Związek Bułgarskich Władz Lokalnych Rejonu Morza 

Czarnego, Bułgaria.
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dzania energią w wybranych miastach i gminach (w tym 
jednej gminie z Polski –  Dzierżoniowie) poprzez wdro-
żenie w nich Systemów Zarządzania Energią zgodnych 
z normą ISO 50001. Czwarte działanie zakładało zwięk-
szenie liczby Koordynatorów Porozumienia i Organizacji 
Wspierających Porozumienie, którzy pomagali sygnata-
riuszom Porozumienia w osiągnięciu ich ambitnych ce-
lów. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Przeszkolenie ponad 500 osób  –  przedstawicieli 
samorządów lokalnych i ich partnerów  w zakresie 
planowania energetycznego i zarządzania energią;

 • Pomoc ponad 80 miastom i gminom, w tym 8 z Pol-
ski, w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania Planów 
działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP);

 • Organizacja ponad 30 lokalnych Dni Energii, w tym 
3 w Polsce;

 • Wdrożenie Systemów Zarządzania Energią zgod-
nych z normą ISO 50001 w 8 gminach pilotażowych, 
w tym jednej z Polski;

 • Utworzenie 7 Krajowych Grup Roboczych skupia-
jących Koordynatorów Porozumienia i Organizacje 
Wspierające Porozumienie;

 • Utworzenie internetowego Toolboxu, gromadzące-
go w jednym miejscu dostępne materiały i narzę-
dzia z zakresu zarządzania energią i ochrony klimatu;

 • Zwiększenie liczby sygnatariuszy Porozumienia Bur-
mistrzów, jak również Koordynatorów Porozumienia 
i Organizacji Wspierających Porozumienie.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W projekcie uczestniczyło bezpośrednio 8 polskich 
gmin: Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Laszki, Niepołomi-
ce, Raciechowice, Stare Juchy i Władysławowo. Zo-
stały one przeszkolone w zakresie zrównoważonego 
planowania energetycznego oraz uzyskały pełne 
wsparcie w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania 
lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej 
energii (SEAP). Jedna z gmin  – Dzierżoniów – uzy-
skała również pomoc we wdrożeniu pilotażowego 
Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą 
ISO 50001 i zintegrowanego z SEAPem;

 • Z rezultatów projektu skorzystały (i nadal korzysta-
ją) także inne polskie gminy i ich partnerzy, np. bio-
rąc udział w 5 krajowych szkoleniach dotyczących 
planowania energetycznego i zarządzania energią, 
korzystając z materiałów szkoleniowych i porad-
ników opracowanych w ramach projektu (w tym 
poradników nt. opracowania planów SEAP, organi-
zacji lokalnych forów energetycznych oraz wdraża-
nia Systemu Zarządzania Energią) czy korzystając  
z licznych zasobów zgromadzonych w interneto-
wym Toolboxie.



PARTNERZY

130PROJEKTY „INTELIGENTNA ENERGIA - EUROPA”   W POLSCE

HORYZONTALNE / ZINTEGROWANE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Struktura projektu Energy2B (E2B) opiera się na nowo 
tworzonej, międzynarodowej i interaktywnej platformie 
internetowej www.Energy2B.eu. Na platformie studenci 
zamieszczać mogli swoje pomysły konkursowe – wizje  
i idee eko-przedsięwzięć, których realizacji chcieli się pod-
jąć. Społeczność zrzeszona za pośrednictwem platformy 
internetowej miała możliwość ewaluacji pomysłów oraz 
wspierania wszelkich myśli ze strony ekspertów zaanga-
żowanych w przedsięwzięcie. 

W czasie trwania projektu Energy2B, studenci zostali za-
proszeni do wzięcia udziału w fazie przed-konkursowej 
„idea factory” („fabryki pomysłów”). Uczestnictwo w „fa-
bryce pomysłów” polegało  na poszukiwaniu rozwiązań 
dla wybranych problemów energetycznych, które za-
mieszczane były na stronie internetowej projektu przez 
przedsiębiorstwa. Następnie otworzone zostały dwa kon-
kursy dla studentów (łącznie dziesięć lokalnych konkur-
sów – po dwa na każdym z pięciu uniwersytetów partner-
skich), składające się z dwóch faz. 

Faza pierwsza konkursu to ideowe opracowanie pomysłu 
dla innowacji w dziedzinie energii. Faza druga to koncep-
cja opracowania biznesowego (tworzenie biznes planów) 
dobrze rokujących pomysłów, wyselekcjonowanych  
z fazy pierwszej na podstawie oceny ekspertów. Ocena 
merytoryczna prac składanych przez studentów dokony-
wana była przez ekspertów uczelnianych i pozauczelnia-
nych przy uwzględnieniu dwóch kryteriów: energetycznej 
innowacyjności pomysłu oraz opracowania biznesowe-
go. Na przestrzeni czasu trwania lokalnych konkursów 
(po jednym konkursie w semestrze akademickim zimo-
wym i letnim roku 2010/2011), wyłonionych zostało łącz-
nie 50 – 60 najciekawszych, ale i najlepiej opracowanych 
pomysłów, które łączyły wymienione wcześniej kryteria. 
Autorzy wyróżnionych pomysłów otrzymali wsparcie  

Energy2B (EN.DIFF)   
Stworzenie innowacyjnego systemu stymulującego studentów w kierunku zróżni-
cowanego podejścia do zagadnień z dziedziny energii poprzez lokalne i europejskie 
konkursy kreujące nowe idee oraz działania przedsiębiorcze
Stimulate students to make an energy difference through local & European idea 
competitions and entrepreneurial services

 • University of Sheffield, Wielka Brytania.
 • Quem B.V.i.o., Holandia,
 •  Whoooz! Webmedia, Holandia,
 • 1st Mile, Dania,
 • New Frontier Services, Belgia,
 • Innova BIC S.p.A., Włochy,
 • University of Coimbra, Portugalia,
 • University of Maribor, Słowenia,
 • Technical University of Sofia, Bułgaria,
 • Politechnika Łódzka, Polska.
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w postaci szkolenia z udziałem ekspertów planowania 
biznesu. Dzięki szkoleniu, swój ulepszony o biznes plan 
pomysł mogli zgłosić do udziału w konkursie europejskim. 
W fazie konkursów europejskich wyłonionych zostało 
łącznie 10 opracowań, które miały największą szansę stać 
się realnymi przedsięwzięciami. Założono, że najlepsze 
pomysły przedstawione zostaną na wystawach lokalnych 
oraz podczas europejskiej konferencji finalnej. Do udziału  
w wydarzeniach tych zaproszeni zostali  aniołowie bizne-
su i przedstawiciele kapitału inwestycyjnego podwyższo-
nego ryzyka. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Powstała interaktywna platforma internetowa typu 
web2.0 – www.energy2b.eu . Celem jej istnienia było 
wytworzenie społeczności i miejsca, gdzie studenci 
zamieszczać mogli swoje pomysły konkursowe;

 • Społeczność zrzeszona za pośrednictwem platformy 
internetowej posiadała możliwość bezpośredniej 
wymiany poglądów oraz ewaluacji pomysłów dzięki 
ekspertom zaangażowanym w przedsięwzięcie. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Na szczeblu lokalnym autorzy najlepiej ocenionych 
prac otrzymali nagrody materialne i/lub rzeczowe;

 • Według autorów projektu E2B, realizacja jego działań 
zakłada także wytworzenie i utrzymanie współpracy 
z sektorem prywatnym, które zaowocuje zintensy-
fikowaniem działań na rzecz rozwoju „inteligentnej 
energii”;

 • Dzięki takim zabiegom jak zaproszenie aniołów 
biznesu i przedstawicieli kapitału inwestycyjnego 
podwyższonego ryzyka, pomysły najlepsze z naj-
lepszych miały szansę zyskać finansowanie i zostać 
przekształcone w przedsiębiorstwa;

 • Udział w europejskich i lokalnych wystawach dawał 
ponadto polskim studentom możliwości zaprezen-
towania swojej wartości intelektualnej na arenie 
międzynarodowej. 
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Celem projektu było zwiększenie roli społeczności lokal-
nych w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez stwo-
rzenie wspólnych metod, które przyczynią się do zrówno-
ważonego zarządzania i gospodarowania energią. W tym 
celu położono nacisk  na adaptację lokalnych strategii 
dotyczących energii odnawialnej (poprzez redukcję emi-
sji CO2) w społecznościach lokalnych wybranych państw 
europejskich. 

ENESCOM   
Europejska sieć centrów informacyjnych promujących stabilność energetyczną 
oraz redukcję emisji CO2 wśród społeczności lokalnych
European Network of Information Centres Energy Sustainability and CO2 reduc-
tion among local Communities

 • Unione di Comuni Valle del Samoggia, Włochy,
 • Assocjazzjoni Kunsilli Lokali, Malta,
 • Kelet-magyarországi európai Kezdeményezések 

Alapitvány, Węgry,
 • České vysoké učení technické v Praze, Czechy,
 • Anaptiksiaki Dimotiki Epichirisi Patras S.A., Grecja,
 • Progresit, občianske združenie, Słowacja,
 • Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Słowenia,
 • Iniciativas Casmor S.L., Hiszpania,
 • Powys County Council, Wielka Brytania,
 • Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru, Rumu-

nia,
 • Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour 

Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural de Bretagne, 
Francja,

 • INFORMO – Udruga za poticanje zapošljavanja, 
stručnog usavršavanja i obrazovanja, Węgry,

 • Agencia Cascais Energia, Portugalia.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Projekt promował w społecznościach lokalnych in-
tegrację i instytucjonalizację działań na rzecz wydaj-
ności energetycznej, oszczędności i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, poprzez nawiązanie 
współpracy z różnymi podmiotami (administracja 
publiczna, przedsiębiorcy, obywatele);

 • W trakcie realizacji projektu promowana była inicja-
tywa Porozumienia Burmistrzów (Covenant of May-
ors), która zaowocowała przystąpieniem do porozu-
mienia kilkudziesięciu miast i  gmin, w tym pięciu 
z Polski: Tryńczy, Kolbuszowej, Błażowej, Sokołowa 
Małopolskiego oraz Przemyśla. Opracowane zostały 
Plany Wykorzystania Zrównoważonej Energii (SEAP) 
dla gmin; 

 • W ramach projektu otwarto również biura lokalne  
i regionalne, w których mieszkańcy mogli zasięgnąć 
informacji o sposobach reedukacji emisji CO2 czy 
równoważenia energii. Szczególnie duże znaczenie 
miało opracowanie kompleksowych analiz środowi-
skowych i strategicznych, które pozwoliły na pierw-
szą tego typu inwentaryzację obiektów i działań 
związanych z emisją CO2 w wybranych regionach 
UE, w tym na Podkarpaciu.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Podstawowe korzyści dla polskich beneficjentów projek-
tu należy rozpatrywać dwojako, w odniesieniu do bene-
ficjentów indywidualnych oraz instytucjonalnych. 

 • Dla tej pierwszej grupy istotne było upowszechnie-
nie informacji o możliwościach redukcji emisji CO2  
w gospodarstwach domowych, możliwościach wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii czy pozna-
nie samego procesu emisji CO2;

 • W odniesieniu do beneficjentów instytucjonalnych, 
główną korzyścią była możliwość przystąpienia do 
inicjatywy Porozumienia Burmistrzów oraz pomoc 
w opracowaniu Planu Wykorzystania Zrównoważo-
nej Energii, a także możliwość skorzystania z profe-
sjonalnych analiz inwentaryzujących obiekty i dzia-
łania związane z emisją CO2 na Podkarpaciu. 
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Projekt ENNEREG miał na celu poprawę racjonalnego 
wykorzystania energii oraz odnawialnych źródeł poprzez 
współpracę europejskich regionów. Był przykładem, 
jak działania regionalne mogą przyczynić się do osią-
gnięcia unijnych celów w zakresie efektywności ener-
getycznej i wykorzystania OZE, powszechnie zwanych  
3 x 20%. 

ENNEREG   
Regiony na rzecz zrównoważonego rozwoju
Regions paving the way for a Sustainable Energy Europe

 • Ente Vasco de la Energía (EVE), Hiszpania,
 • Centre for Renewable Energy Sources and Energy 

Saving (CRES), Grecja,
 • Zentrum für rationelle Energieanwendung und 

Umwelt GmbH (ZREU), Niemcy,
 • Triangle Region, Dania, 
 • Gmina Silistra, Bułgaria,
 • Sofia Energy Centre Ltd, Bułgaria,
 • Energikontor Sydost AB, Szwecja,
 • Severn Wye Energy Agency (SWEA), Wielka Brytania,
 • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska,
 • Lithuanian Energy Institute, Litwa,
 • Rhônalpénergie-Environnement (RAEE), Francja ,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

Polska,
 • Regional Agency for Energy and Environment of Au-

tonomous Region of Madeira (AREAM), Portugalia,
 • Instituto de Engenharia Mecânica, Pólo IST (IDMEC–

IST), Portugalia,
 • Energy Consulting Network (ECNet), Dania,
 • South Denmark European Office (SDEO), Dania,
 • CPL Scientific Publishing Services Ltd., Wielka Brytania,
 • FEDARENE, Bruksela.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Każdy z 12 regionów uczestniczących w projekcie 
(wspieranych przez partnerów projektu) opracowy-
wał Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Gospo-
darki Energetycznej (Regional SEAP);

 • W czasie trwania projektu zorganizowano szereg se-
minariów mających na celu wymianę doświadczeń; 

 • Partnerzy projektu przywiązywali szczególną uwagę 
do promocji europejskiej idei Porozumienia Burmi-
strzów oraz wspierali gminy przystępujące do tej 
inicjatywy;

 • Przygotowano 11 regionalnych Planów Działań na 
rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej;

 • W ramach projektu udzielono wsparcia 292 Projek-
tom Zrównoważonym Energetycznie m.in. w zakre-
sie odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego 
transportu, efektywności energetycznej;

 • Opracowano „Przewodnik Działania ” opisujący do-
świadczenia, osiągnięte rezultaty, przykłady dobrych 
praktyk i porady dla regionów zainteresowanych po-
wielaniem działań.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

W ramach projektu został opracowany Plan działania na 
rzecz zrównoważonej polityki energetycznej Wojewódz-
twa Pomorskiego, a 5 gmin tego województwa (Mia-
sto Gdynia, Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Miasta 
Władysławowo, Gmina Gniewino i Gmina Miasto Ustka) 
opracowało Plany Działań na rzecz zrównoważonej go-
spodarki energetycznej i zostało sygnatariuszami Poro-
zumienia Burmistrzów.



PARTNERZY

136PROJEKTY „INTELIGENTNA ENERGIA - EUROPA”   W POLSCE

HORYZONTALNE / ZINTEGROWANE

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Celem projektu było wsparcie rozwoju sektora biomasy,  
w tym bezpośredniej współpracy przedsiębiorców z całe-
go łańcucha dostaw i wykorzystania biomasy oraz wspar-
cia inwestycji w zakresie budowy kotłowni opalnych 
biomasą. Przedmiotem projektu były kotłownie o mocy 
od 100 kW do 1 MW oraz średnie elektrociepłownie i cie-
płownie o mocy do 10 MW. 

FOREST   
Rozwijanie efektywnych długoterminowych powiązań w dostawach biomasy
FOsteRing Efficient long term Supply parTnerships

 • University of Exeter, koordynator, Wielka Brytania, 
 • Regen South West (REGENSW), Wielka Brytania,
 • Seven Wye Energy Agency (SWEA), Wielka Brytania,
 • Energikontor Sydost (ESS), Szwecja,
 • O.Ö. Energiesparverband (ESV), Austria,
 • Comitato Termotecnico Italiano, CTI, Włochy,
 • Tipperia Energy Agency (TEA), Irlandia,
 • Agencia de Provincial de la Energia de Burgos (AGEN-

BUR), Hiszpania,
 • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • W ramach projektu opracowano zestaw „narzędzi 
dobrych praktyk” mający na celu merytoryczne 
wsparcie decyzji w projektach budowy źródeł oraz 
dostaw i wykorzystania biomasy;

 • Materiały obejmujące modele współpracy, zagad-
nienia jakości, przykłady wdrożonych projektów  
i wytyczne projektowe przedstawiono w formie 
2-tomowej publikacji i narzędzia szkoleniowego on-
line.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Projekt promowano w formie szkoleń i udziału w se-
minariach i targach biomasowych; 

 • Przeprowadzono konsultacje z podmiotami z łańcu-
cha dostaw biomasy dla wsparcia współpracy mię-
dzy przedsiębiorcami (B2B);

 • Projekt ułatwił  nawiązanie kontaktów i wymianę do-
świadczeń;

 • Wnioski z kontaktów z przedsiębiorcami przedsta-
wiono w ramach Inicjatywy „Biomasa dla Pomorza”.
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Celem projektu MODEL było zachęcenie samorządów lo-
kalnych z 10 nowych państw członkowskich UE i Chorwa-
cji, aby stały się MODELami / wzorcami dla mieszkańców  
i lokalnych podmiotów w dziedzinie racjonalnego wyko-
rzystania energii. 

W projekcie wzięły udział 43 miasta pilotażowe, w tym  
8 miast z Polski: Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Gorlice, Niepoło-
mice, Nowa Dęba, Poddębice i Raciechowice. Przy aktyw-
nym wsparciu partnerów projektu podjęły one konkretne 
działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i emi-
sji CO2 oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Działania 
te obejmowały: powołanie miejskich specjalistów ds. ener-
gii, którzy zostali następnie przeszkoleni przez partnerów 
projektu w zakresie lokalnego planowania energetycznego 
i zarządzania energią; utworzenie w ramach lokalnej admi-
nistracji jednostki ds. zarządzania energią; opracowanie lo-
kalnych programów energetycznych oraz energetycznych 
systemów informacyjnych; identyfikację możliwych źró-
deł finansowania planowanych inwestycji oraz poprawę 
komunikacji z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami  
w kwestiach związanych z energią.

Dając dobry przykład i wprowadzając środki efektywności 
energetycznej we własnych obiektach, miasta pilotażowe 
stworzyły warunki zachęcające mieszkańców do podejmo-
wania wysiłków na rzecz oszczędzania energii.

29 stycznia 2008 roku, podczas Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonej Energii w Brukseli, MODEL został uzna-
ny przez Komisję Europejską za najbardziej obiecujący 
spośród 243 zróżnicowanych projektów zgłoszonych do 
drugiej edycji konkursu kampanii Energetyka Zrównowa-
żona Środowiskowo dla Europy. Nagroda specjalna została 
wręczona przedstawicielom konsorcjum projektu MODEL 
przez Unijnego Komisarza ds. Energii – Andrisa Piebalgsa. 

MODEL  
Zarządzanie energią w gminach
Management of domains related to energy in local authorities

 • Energy Cities, koordynator, Francja,
 • Bułgarska Sieć Miast EcoEnergy, Bułgaria,
 • Centrum na rzecz Efektywności Energetycznej EnEf-

fect, Bułgaria,
 • Instytut Energii Hrvoje Pozar, Chorwacja,
 • PORSENNA o.p.s., Czechy,
 • Społeczny Fundusz Gospodarczy, Łotwa,
 • Kowieńska Regionalna Agencja Energetyczna, Litwa,
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Pol-

ska,
 • Rumuńska Sieć Miast “Orase Energie Romania”, Rumu-

nia,
 • Agencja Rozwoju Sinergija, Słowenia.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Opracowanie i rozpowszechnienie szeregu przydat-
nych dokumentów i narzędzi ułatwiających proces 
planowania energetycznego i zarządzania energią 
na szczeblu lokalnym, w tym: Poradnika  „Planowa-
nie energetyczne w miastach i gminach” oraz  „Prze-
wodnika po dostępnych źródłach finansowania”,  
a także  poradników i wskazówek dotyczących orga-
nizacji Miejskich Dni Inteligentnej Energii;

 • Pomoc 43 miastom pilotażowym z nowych państw 
członkowskich i Chorwacji w powołaniu miejskich 
specjalistów ds. energii, opracowanie lokalnych pro-
gramów energetycznych i działania mające na celu 
zaangażowanie  mieszkańców w proenergetyczne 
działania (m.in. poprzez organizację Miejskich Dni 
Inteligentnej Energii);

 • Przeszkolenie powołanych specjalistów ds. energii 
w zakresie lokalnego planowania energetycznego  
i zarządzania energią;

 • Zebranie i rozpowszechnienie dobrych praktyk  
z zakresu efektywności energetycznej i wykorzysta-
nia OZE wypracowanych w europejskich miastach;

 • Organizacja dwóch edycji MODELowego konkursu 
z nagrodami, w ramach którego europejskie miasta 
i gminy konkurowały w zrównoważonym wykorzy-
staniu energii.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W projekcie uczestniczyło bezpośrednio 8 polskich 
gmin: Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Gorlice, Niepoło-
mice, Nowa Dęba, Poddębice i Raciechowice. Przy 
wsparciu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie 
Cités” – polskiego partnera projektu – powołały one 
miejskich specjalistów ds. energii, opracowały lokal-
ne programy energetyczne i zorganizowały dwie 
edycje Miejskich Dni Inteligentnej Energii mających 
zaangażować mieszkańców i lokalnych interesariu-
szy w proenergetyczne działania;

 • Oprócz tego z rezultatów projektu mogły skorzy-
stać także inne polskie gminy, wśród których rozpo-
wszechniane były użyteczne poradniki i publikacje 
opracowane w ramach projektu, w tym poradnik 
„Planowanie energetyczne w miastach i gminach” 
czy poradniki na temat organizacji Miejskich Dni 
Inteligentnej Energii, które do dziś cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem.
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Projekt NET-COM, poprzez ułatwienie współpracy siecio-
wej i wymiany doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami 
Porozumienia i ich potencjalnymi partnerami, miał na 
celu wsparcie wdrażania inicjatywy proklimatycznej pod 
nazwą Porozumienie Burmistrzów. Sygnatariuszami Poro-
zumienia Burmistrzów były miasta i gminy z całej Europy. 
Dobrowolnie zobowiązały się one do podniesienia efek-
tywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Ich celem 
było wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel 
redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku. 

Liczba sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów z roku na 
rok wzrasta – jest ich dziś już niemal 5 000, w tym po-
nad 30 z Polski. Pomyślna realizacja podjętych przez nich 
zobowiązań w dużej mierze zależy od efektywnej współ-
pracy z innymi władzami lokalnymi – sygnatariuszami 
Porozumienia oraz różnego rodzaju organizacjami mo-
gącymi udzielić im wsparcia. Projekt NET-COM pomógł  
w rozwinięciu takiej współpracy oraz w organizacji wy-
miany wiedzy i doświadczeń pomiędzy tymi podmiota-
mi.

Projekt NET-COM był realizowany na trzech poziomach. 
Pierwszy z nich to poziom lokalny. Jego założeniem było 
zachęcanie samorządów lokalnych do podjęcia aktywnej 
współpracy z mieszkańcami, lokalnymi interesariuszami 
oraz sąsiednimi miastami i gminami na rzecz opracowa-
nia i realizacji lokalnej strategii energetycznej i ochrony 
klimatu. Drugi z nich to poziom krajowy. Jego celem było 
utworzenie krajowych Platform Dialogu nt. Porozumie-
nia Burmistrzów, wspierających komunikację, wymia-
nę doświadczeń oraz spójność działań realizowanych  
z jednej strony przez władze lokalne, będące sygnatariu-
szami Porozumienia, a z drugiej – przez inne podmioty 
mogące wzmocnić tę inicjatywę (jak np. Koordynatorzy 

NET-COM 
Budowanie sieci wspierającej Porozumienie Burmistrzów
Networking the Covenant of Mayors

 • Energy Cities, koordynator, Francja,
 • Klimatkommunerna, Szwecja,
 • Związek Miast Bałtyckich, Finlandia,
 • Climate Alliance, Niemcy,
 • Climate Alliance, Austria,
 • Climate Alliance, Włochy,
 • Climate Alliance, Holandia,
 • Rumuńska Sieć „Energy Cities”, Rumunia,
 • Stowarzyszenie Flamandzkich Miast i Gmin, Belgia,
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Pol-

ska,
 • Citenergo, Słowacja,
 • EcoEnergy, Bułgaria.
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Porozumienia, Organizacje Wspierające Porozumienie, 
przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty badawcze, NGO 
itp.). Trzeci, europejski poziom, zakładał wzmocnienie 
kompetencji europejskich, krajowych i regionalnych sieci 
władz lokalnych, a w efekcie wymianę najlepszych prak-
tyk, zorganizowanie szkoleń dla pracowników sieci  oraz 
przetestowania innowacyjnych narzędzi i metodologii  
i ich rozpowszechnienia w krajach objętych projektem,  
w tym w Polsce. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Utworzenie 12 krajowych Platform Dialogu nt. Po-
rozumienia Burmistrzów skupiających samorządy 
lokalne oraz podmioty pragnące wesprzeć je w pro-
cesie zrównoważonego zarządzania energią (np. mi-
nisterstwa, agencje energetyczne, organizacje poza-
rządowe, przedsiębiorstwa, uniwersytety i instytuty 
badawcze);

 • Regularna organizacja spotkań członków Platformy 
Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów połączonych 
z warsztatami tematycznymi dla gmin (6 spotkań  
w Polsce);

 • Opracowanie 12 krajowych Planów działań na rzecz 
wdrażania Porozumienia Burmistrzów;

 • Zwiększenie liczby sygnatariuszy Porozumienia Bur-
mistrzów, jak również Koordynatorów Porozumienia 
i Organizacji Wspierających Porozumienie;

 • Przetestowanie innowacyjnych narzędzi służących 
komunikacji i współpracy sieciowej (np. Twitter, me-
toda World Cafe) oraz publikacja opracowania na 
ten temat.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • W ramach projektu utworzona została Polska Plat-
forma Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów, sku-
piająca zarówno aktualnych, jak i potencjalnych 
sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, a także 
organizacje pragnące pomóc im w realizacji takich 
ambitnych celów, jak sporządzenie bazowej inwen-
taryzacji emisji, opracowanie planu działań na rzecz 
zrównoważonej energii (SEAP) czy zaangażowanie 
lokalnej społeczności w proenergetyczne projekty.

 • W czasie trwania projektu zorganizowanych zostało 
6 spotkań Polskiej Platformy Dialogu, obejmujących 
różnego rodzaju zagadnienia związane z energią  
i ochroną klimatu połączonych z warsztatami tema-
tycznymi dla gmin. Warsztaty te były otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych gmin. 

 • Po zakończeniu  projektu Polska Platforma Dialogu 
nada działa, wspierając współpracę i wymianę do-
świadczeń pomiędzy polskimi samorządami lokal-
nymi i ich partnerami.
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Zadaniem projektu PEPESEC było zebranie dotychczaso-
wych doświadczeń i narzędzi oraz ich praktyczne wyko-
rzystanie w planowaniu energetycznym. Innowacyjność 
projektu polegała na równoległym prowadzeniu prac  
w tym zakresie przez samorządy lokalne z różnych państw 
europejskich, ciągłej wymianie doświadczeń  i wzajem-
nym wspieraniu i inspiracji w rozwiązywaniu problemów. 
Cele projektu PEPESEC to: nowe podejście do planowania 
energetycznego na szczeblu lokalnym, wzajemne wspar-
cie pomiędzy gminami w całej Europie, rozwijanie nowej 
metodologii adaptowalnej w różnych warunkach spo-
łeczno-ekonomicznych oraz rozpowszechnianie informa-
cji dotyczących najlepszych praktyk. 

Aby to uzyskać, PEPESEC wykorzystywał i tworzył sieć miast 
pracujących na rzecz zrównoważonego gospodarowania 
energią, stosował model REAM dla lokalnego planowania 
zaopatrzenia w energię, który jest dobrym narzędziem do 
standaryzowania techniczno-ekonomicznych ocen w mia-
stach, wykorzystywał system benchmarkingu tworzony 
w ramach projektu SEC-BENCH,  stosował wskaźniki jako-
ściowe oparte na modelach Europejskiej Fundacji Zarzą-
dzania Jakością (EFQM), a także prowadził działalność roz-
powszechniania informacji i rezultatów projektu (Internet, 
drukowane materiały, biuletyny elektroniczne, seminaria, 
konferencje, kampanie informacyjne itp.).

Cele projektu były realizowane przez następujące za-
dania: ocenę najlepszych praktyk w zakresie tworzenia 
miejskich/regionalnych planów energetycznych, podnie-
sienie wiedzy uczestników projektu w zakresie korzyści 
społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wyni-
kających z planowania energetycznego na szczeblu lo-
kalnym, stworzenie elementów planów energetycznych 
przez miasta uczestników projektu, prezentacja możliwo-
ści wykorzystania technik informatycznych oraz stworze-

PEPESEC   
Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem kreowania zrównoważonej 
gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym
Partnership Energy Planning as a tool for realising European Sustainable Energy 
Communities

 • Manchester City Council, Wielka Brytania, 
 • Manchester Knowledge Capital, Wielka Brytania, 
 • Oldham MBC, Wielka Brytania,
 • City of Malmo, Szwecja,
 • Skane Energy Agency, Szwecja,
 • City of Genoa, Włochy,
 • City of Murcia, Hiszpania,
 • Municipality of Amaroussion, Grecja,
 • City of Thessaloniki, Grecja,
 • Exallon, Grecja,
 • Institute for Sustainable Development, Polska,
 • Polish Foundation for Energy Efficiency, Polska.
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nie i rozpowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie 
planowania energetycznego.

W ramach projektu PEPESEC powstała ocena realizacji ist-
niejących założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowi-
ce w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także 
dokument „Zadania i sposoby współpracy podmiotów  
w tworzeniu i realizacji wizji: Katowice  –  Miasto zrówno-
ważonej gospodarki energetycznej”.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Powstało 11 planów energetycznych w dziewięciu 
miastach w sześciu krajach;

 • Stworzono bazę wiedzy obejmująca ponad 200 
studiów przypadku dostępną dla szerokiego grona 
odbiorców;

 • Zorganizowano 6 wizyt studialnych przez miasta 
partnerskie –  prezentacje najlepszych praktyk;

 • Opracowanie przewodnika najlepszych praktyk 
związanych z  „Planowaniem energetycznym”.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Wymiana doświadczeń związanych z planowaniem 
energetycznym na szczeblu lokalnym pomiędzy 
partnerami w Polsce i w Europie;

 • Upowszechnienie dostępu do wiedzy na temat 
efektywnego planowania energetycznego;

 • Wsparcie dla osób odpowiedzialnych za planowanie 
energetyczne w polskich gminach.
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Projekt był próbą otwarcia rynku na usługi typu ESCO i fi-
nansowania przez trzecią stronę poprzez przekazanie wie-
dzy o dobrowolnych, międzynarodowych standardach dla 
tego rodzaju działalności zawartych w dokumentach opra-
cowanych przez Efficiency Valuation Organization  (Mię-
dzynarodowy Protokół Pomiarów Eksploatacyjnych i We-
ryfikacji (IPMVP International Performance Measurement 
and Verification Protocol): Wolumin 1 – „Zasady określania 
oszczędności energii i wody” i Wolumin 3 – „Zasady okre-
ślania oszczędności energii w zastosowaniach technologii 
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych” oraz 
Międzynarodowy Protokół Finansowania Efektywności 
Energetycznej –  IEEFP International Energy Efficiency Fi-
nancing Protocol – Ujednolicenie pojęć. 

W ramach projektu przetłumaczono wyżej wymienione 
dokumenty na język polski, uzupełniono je o aneksy zawie-
rające uszczegółowienia niektórych zagadnień specyficzne 
dla warunków polskich. W trakcie projektu przygotowano 
i wdrożono system szkoleń dla ekspertów IPMV: przeszko-
lono wykładowców, zorganizowano szereg seminariów  
i szkoleń dla różnych grup odbiorców.

Projekt zakończył się międzynarodową konferencją „Me-
chanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych”  zor-
ganizowaną wspólnie z firmą Procesy Inwestycyjne, która 
miała miejsce w Warszawie dnia 27 października 2011 roku. 
Materiały konferencyjne dostępne są na stronie projektu.     

PERMANENT  
PERformance Risk MANagment for ENergy efficiency projects through Training

Partnerami projektu było sześć organizacji z państw UE i 
jedna z państwa kandydującego do UE – Chorwacji. Praw-
ie wszystkie instytucje miały praktyczne doświadczenia w 
realizacji projektów w formule umów o gwarantowany 
efekt energetyczny –  Energy Performance Contracts. 
 • Enviros,  Czechy,
 • Maicon, from the United Kingdom,
 • (FEWE), Polska,
 • Energoeco, Rumunia,
 • Eneffect, Bułgaria,
 • (EEE), Bułgaria,
 • (HEP-ESCO), Chorwacja,

Poprzez firmę Maicon w projekcie uczestniczyli eks-
perci Efficiency Valuation Organization – EVO, instytucji 
posiadającej prawa do Międzynarodowego Protokołu 
Pomiarów Eksploatacyjnych i Weryfikacji (International 
Performance Measurement and Verification Protocol - IP-
MVP) oraz Międzynarodowego Protokołu Finansowania 
Efektywności Energetycznej  (International Energy Effi-
ciency Financing Protocol – IEEFP).
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • „Międzynarodowy Protokół Pomiarów Eksploatacyj-
nych i Weryfikacji IPMVP”, który składa się z trzech to-
mów:  Tom I  „Zasady określania oszczędności energii 
i wody” stanowi zbiór wytycznych i opisujący po-
wszechnie przyjęte praktyki w zakresie prowadzenia 
pomiarów, obliczeń i raportowania oszczędności, 
wynikających z projektów dotyczących efektywno-
ści wykorzystania energii i wody, w instalacjach użyt-
kowników końcowych.  Tom II  „Zasady i praktyczne 
zastosowania służące poprawie jakości środowiska 
wewnątrz budynków” stanowi zbiór wytycznych 
oraz opisuje dobre praktyki w zakresie czynników 
wpływających na zdrowie i warunki przebywania 
użytkowników budynków (zagadnienia ogrzewnic-
twa, wentylacji, kondycjonowania powietrza). Tom 
III, część 1 „Zasady określania oszczędności energii 
w nowych budynkach” stanowi zbiór wytycznych  
i opisuje powszechnie przyjęte praktyki w zakresie 
prowadzenia pomiarów, obliczeń i raportowania 
oszczędności w nowych obiektach. Tom III, część  
2  „Zasady określania oszczędności energii we wdro-
żeniach z użyciem technologii wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych” stanowi zbiór wy-
tycznych i opisuje powszechnie przyjęte praktyki w 
zakresie prowadzenia pomiarów, obliczeń i rapor-
towania oszczędności, wynikających z projektów  
z użyciem technologii wykorzystujących energię ze 
źródeł odnawialnych. 

 • IPMVP był przeznaczony do stosowania przez oso-
by profesjonalnie zajmujące się tymi zagadnieniami. 
Każdy użytkownik w oparciu o IPMVP powinien opra-
cować swój własny, indywidualny plan pomiarów  
i weryfikacji M&V, który dotyczył indywidualnej cha-
rakterystyki jego obiektu, a jednocześnie był zgod-
ny z terminologią przyjętą w IPMVP. Plan powinien 
wykazywać opcje IPMVP, które należało zastosować, 
by opisywać konieczne do zastosowania metody 
pomiarowe i analizy wyników, a także procedury za-
pewnienia jakości, których należy przestrzegać. 

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • „Międzynarodowy Protokół Finansowania Efektyw-
ności Energetycznej IEEFP” opisuje założenia do 
tworzenia modeli finansowania projektów doty-
czących efektywności wykorzystania energii i wody  
w instalacjach użytkowników końcowych w formule 
strony trzeciej/ESCO;

 • Wskazuje możliwości zarządzania ryzykiem/zmniej-
szania ryzyka w tego typu projektach;

 • Protokoły IPMVP i IEEFP dostępne są na stronach 
EVO www.evo-world.org.
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5. Głównym celem proponowanych działań było 
zwiększenie udziału inwestycji dotyczących korzystania  
z odnawialnych źródeł energii czy racjonalnego wykorzy-
stania energii w ogólnej liczbie projektów finansowanych 
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. W swo-
im założeniu podmioty biorące udział w projekcie miały 
wspomagać instytucje i osoby zajmujące się wdrażaniem 
funduszy, w prowadzeniu działań promocyjnych wdroże-
niowych i administracyjnych oraz ustanowieniu efektyw-
nej komunikacji pomiędzy instytucjami zarządzającymi, 
a potencjalnymi beneficjentami. W ramach projektu Pro-
moScene były przeprowadzone działania, które pozwoliły 
pracownikom instytucji zarządzających lepiej promować 
fundusze na realizację projektów energetycznych, jak rów-
nież lepiej funduszami zarządzać. Oprócz tego przygoto-
wywano pracowników agencji energetycznych do działań 
wspierających instytucje zarządzające. 

Poprzez prowadzone działania zwiększono świadomość 
osób zarządzających funduszami strukturalnymi i fundu-
szem spójności oraz pracowników agencji energetycz-
nych na temat konieczności promowania wykorzystania 
tych funduszy do finansowania projektów inwestycyjnych, 
poprawiających efektywność energetyczną oraz wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł energii. Ponadto wymia-
na informacji na temat sposobu zarządzania funduszami  
w poszczególnych krajach pozwoliła wybrać najlepszy  
w danych warunkach sposób promocji. Jednym z podję-
tych działań służących realizacji tego celu była przygoto-
wana w Polsce międzynarodowa konferencja dla instytucji 
zarządzających funduszami z całej Europy. Łatwy dostęp 
do informacji na temat funduszy strukturalnych i funduszu 
spójności pozwoli zwiększyć liczbę projektów energetycz-
nych finansowanych z tych programów.

PROMOSCENE 
Promocja wykorzystania Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoęci do finanso-
wania projektów energetycznych w krajach wspólnoty i państwach kandydujących
Promoting the use of Structural Funds and Cohesion Funds for energy  
investments in New Member States and Candidate Countries

 • SenterNovem, Holandia,
 • CRES, Grecja,
 • DENA, Niemcy,
 • AEA, Austria,
 • ADEME, Francja,
 • KAPE, Polska,
 • CEA, Czechy,
 • EEA, Bułgaria,
 • CIE, Cypr,
 • ARCE, Rumunia,
 • ISPE, Romunia.
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Pierwsza faza projektu obejmowała analizy obecnego i na-
stępnego okresu programowania, a w szczególności:

•	 Porównanie już wykonanych działań odnośnie wyko-
rzystania funduszy strukturalnych i funduszu spójno-
ści do finansowania projektów energetycznych oraz 
działań planowanych do wykonania w ramach no-
wego okresu programowania w zakresie udzielenia 
wsparcia przy ocenie projektów energetycznych.

•	 Identyfikację dobrych praktyk odnośnie działań pro-
mocyjnych prowadzonych przez zarządzających 
projektami, mających na celu zainteresowanie poten-
cjalnych beneficjentów realizacją projektów energe-
tycznych jak również odnośnie procedur administra-
cyjnych wdrażania i oceny programów strukturalnych 
i funduszu spójności.

Druga faza stanowiła najważniejszą część projektu. Analizy 
przeprowadzone podczas pierwszej fazy zostały wykorzy-
stanie do dobrego i efektywnego przygotowania zarządza-
jących funduszami i agencji energetycznych do spełniania 
ich roli koordynacyjnej poprzez wymianę informacji oraz 
praktyczne szkolenia dotyczące zarządzania i promocji w 
celu podniesienia świadomości zarządzających fundusza-
mi oraz zwrócenia ich uwagi na projekty energetyczne.

Oprócz tego została zorganizowana międzynarodowa 
konferencja, której celem była wymiana doświadczeń 
związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych i fun-
duszu spójności pomiędzy instytucjami zajmującymi się 
tym aspektem w różnych krajach Unii Europejskiej i krajach 
kandydujących. 

Działania prowadzone w ramach projektu PromoSCene 
miały na celu zwiększenie liczby projektów energetycz-
nych finansowanych w ramach funduszy strukturalnych 
czy funduszu spójności. 

     

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Zwiększenie świadomości oraz wiedzy grupy doce-
lowej (tzn. zarządzających funduszami) dotyczącej 
promowania wykorzystania funduszy strukturalnych 
i funduszu spójności do finansowania inwestycji 
energetycznych;

 • Podpisanie porozumienia wyrażającego ich goto-
wość do propagowania wykorzystania funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności do finansowania 
projektów energetycznych;

 • Poprawę komunikacji pomiędzy jednostkami zarzą-
dzającymi funduszami, agencjami energetycznymi 
oraz potencjalnymi zarządzającymi lokalnymi pro-
jektami energetycznymi;

 • Zwiększenie do 15% wykorzystania funduszy struk-
turalnych i funduszu spójności na projekty energe-
tyczne w okresie programowania 2007-2013;

 • Oprócz tego została zorganizowana międzyna-
rodowa konferencja, której celem była wymiana 
doświadczeń związanych z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności pomiędzy insty-
tucjami zajmującymi się tym aspektem w różnych 
krajach Unii Europejskiej i krajach kandydujących.
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Na wzór trzech lig istniejących w Niemczech, Fran-
cji i Czechach, utworzone zostały 3 nowe ligi: w Polsce  
(w Kielcach, 05. 03. 2009 r. ), Bułgarii i na Węgrzech. Wszyst-
kie stworzyły europejską Ligę Mistrzów OZE (uroczyście 
otwartą w Brukseli dnia 23. 04. 2009 r. ). Projekt miał po-
nadto na celu promocję gmin wykorzystujących OZE,  
a zwłaszcza wskazanie i promowanie 30 gmin wiodących 
(front–runners) jako wzorcowych oraz zachęcenie innych 
do lepszego wykorzystania OZE. 

Na europejskiej www.res-league.eu i krajowych (w Pol-
sce www.ozeliga.pl) stronach projektu stworzone zostały 
bazy dobrych praktyk, a najciekawsze działania realizowa-
ne w gminach były prezentowane na stronie interneto-
wej, w biuletynie oraz pismach branżowych, a także pod-
czas rozmaitych wydarzeń. Zorganizowano konferencje 
i warsztaty dla przedstawicieli samorządów lokalnych  
i przedsiębiorstw  zainteresowanych wykorzystaniem OZE 
(05. 03. 2009 r. w Kielcach; 05. 11. 2009 r. w Katowicach;  
17 – 18. 06. 2010 r. w Niepołomicach „Polskie miasta i gminy 
dla klimatu”; 05 – 06. 10. 2010 r. w Krakowie; 08. 04. 2011 r.   
w Krakowie; 11 – 12. 04. 2011 r.  w Krakowie, 09 – 10. 06. 
2011 r.  w Zakopanem).

Finał pierwszego sezonu Europejskiej Ligi Mistrzów OZE 
19. 05. 2010 r. odbył się w  Dunkierce podczas 6. Euro-
pejskiej Konferencji Miast Zrównoważonych. Na podium 
stanęli przedstawiciele Nowej Dęby (złoty medal) i Czę-
stochowy (brązowy medal). Zwycięzcy drugiego sezonu 
Europejskiej Ligi Mistrzów OZE odebrali nagrody i dyplo-
my 02. 06. 2011 r. w czeskim Parlamencie w Pradze pod-
czas konferencji pt. „Najlepsze projekty OZE w miastach  
i gminach – inspiracje, perspektywy, bariery”. Wśród na-
grodzonych miast znalazły się Szczawnica (srebrny me-
dal) i Bydgoszcz (brązowy medal).

RES Champions League  
Liga mistrzów OZE
Towards front-runner municipalities

 • Comité de Liaison Énergies Renouvelables (CLER), 
koordynator, Francja,

 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités“ 
(PNEC), Polska,

 • Deutsche Umwelthilfe (DUH), Niemcy,
 • Association of Bulgarian Energy Agencies (ABEA), 

Bułgaria,
 • League of Ecological Alternatives (LEA), Czechy,
 • Climate Alliance, Niemcy,
 • Energy Klub (EKKE), Węgry,
 • Solarthemen, Niemcy.
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Polscy „gracze” Ligi mieli możliwość uczestniczenia  
w podróży studyjnej do Francji i Niemiec, a w paździer-
niku 2009 r. także do Republiki Czech. Wówczas 40 osób  
w dwa dni obejrzało 15 instalacji zlokalizowanych  
w 8 gminach w południowo-wschodnich Czechach.

18 najlepszych w pierwszym sezonie Polskiej Ligi 
Mistrzów OZE miast i gmin zostało nagrodzonych   
06. 10. 2010 r. podczas Pierwszego Forum OZE w Krakowie,  
a złote medale otrzymały Myczkowce, Szczawnica, Ełk, 
Frombork i Nowa Dęba. Na podium stanęli zwycięzcy 
ligi słonecznej oraz biomasowej, wyłonieni w trzech ka-
tegoriach zależnych od liczby mieszkańców. Nagrodzone 
miasta otrzymały dyplomy i szklane trofea, a zdobywcy 
złotych medali dodatkowo zaproszenie do bezpłatnego 
udziału w podróży studyjnej do Allendorf, głównej siedzi-
by firmy Viessmann. 

Przygotowano dwa filmy (w pol. i ang. wersji językowej) 
prezentujące aktualne działania Ełku i Nowej Dęby –  
liderów Polskiej Ligi OZE  w zakresie ochrony środowiska  
i wykorzystania OZE Filmy te prezentowane były podczas 
konferencji i warsztatów, a także udostępnione zostały na 
stronach internetowych i portalach branżowych.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • 3500 europejskich władz lokalnych reprezentują-
cych 60 milionów ludzi z siedmiu krajów (Czechy, 
Bułgaria, Francja, Niemcy, Polska, Węgry i Włochy) 
wzięło udział w drugim sezonie Ligi Mistrzów Ener-
gii Odnawialnej  –  RES Champions League. W mia-
stach i gminach europejskiej Ligi OZE działają in-
stalacje solarne o powierzchni 1 900 000 m2.  3000 
MW energii uzyskuje się dzięki wykorzystaniu ogniw 
fotowoltaicznych, a 1100 MW z biomasy i biogazu;

 • 100 najlepszych praktyk gmin wiodących;

 •  Ceremonia rozdania nagród europejskich oraz cere-
monie krajowe (raz w roku);

 • 1000 przedstawicieli władz lokalnych i personelu 
technicznego uczestniczących w lokalnych konfe-
rencjach (podniesienie świadomości);

 • 240 przedstawicieli personelu technicznego uczest-

niczących w warsztatach (podzielenie się doświad-
czeniami i wiedzą praktyczną);

 • 100 przedstawicieli władz lokalnych i personelu 
technicznego uczestniczących w europejskich po-
dróżach studyjnych (zaprezentowanie przykłado-
wych inwestycji).

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

W Polskiej Lidze współzawodniczyło ponad 160 polskich 
miast i gmin. 

 • Dzięki udziałowi w tym prestiżowym krajo-
wym konkursie miasta i gminy mogły porów-
nać osiągnięcia swojej  miejscowości z osią-
gnięciami innych miast i gmin w regionie,  
w Polsce i Europie;

 • Uczestnicy konkursu  konkurowały z  innymi miastami  
w europejskiej Lidze Mistrzów OZE, a wiodące gmi-
ny (Mistrzowie OZE) zostały nagrodzone podczas 
ceremonii krajowych i europejskich;

 • Miały także okazję pochwalić się swoim dorobkiem  
–  najlepszymi praktykami w zakresie wykorzystania 
OZE – w Polsce i Europie;

 • Promowały wykorzystanie energii odnawialnej i ko-
rzystały z szerokiej promocji w ramach działań pro-
jektowych;

 • Korzystały z wiedzy innych miast polskich europej-
skich, konferencji, warsztatów, podróży studyjnej. 
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Projekt SEC–BENCH demonstrował wskaźniki do ocen  
i porównań efektów planów energetycznych miast/gmin 
oraz monitorowania ich realizacji. Miasta/gminy, stawiając 
w planach cele i monitorując ich osiąganie, mogły kon-
frontować je z zestawem wskaźników (benchmarking), co 
pozwoliło na ocenę własnych działań, pozycji w stosunku 
do innych miast i prowadzenie działań w celu wypełnie-
nia zobowiązań prawnych krajów członkowskich i Unii 
Europejskiej. Głównym celem projektu było stworzenie 
narzędzia internetowego, które pozwoliło gminom gro-
madzić informacje dotyczące potencjału zwiększenia 
efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii w ich budynkach i instalacjach. 

Projekt obejmował następujące działania: ustanowienie 
sieci informacyjnej pomiędzy gminami, wykonanie pilo-
towych planów energetyczno-klimatycznych w głównym 
naciskiem na budynki gminne, ustanowienie wskaźników 
efektywności energetycznej, rozwój internetowych na-
rzędzia do prowadzenia benchmarkingu, działania roz-
powszechniające informacje, mające na celu zaangażo-
wanie podmiotów na szczeblu regionalnym i krajowym, 
zaangażowanie trzech miast: Katowic, Częstochowy,  
i Bielska-Białej jako gminy pilotażowe.

SEC-BENCH 
Miasta/gminy zrównoważonej energii –  Benchmarking wskaźników energii  
i ochrony klimatu ziemi na portalu internetowym
Sustainable Energy Communities – Benchmarking of Energy and Climate  
Performance Indicators on the Web

 • New Energy Performance AS (NEPAS), Norwegia,
 • (KS), Norwegia,
 • AGDER ENERGI NETTKONSULT AS, Norwegia,
 • (21OT)A, Grecja,
 • (CRES), Grecja,
 • (ApE), Słowenia,
 • (KL), Dania,
 • (BaSS), Dania,
 • (AREAC), Portugalia,
 • Lazio Region, Włochy,
 • (ISIS), Włochy,
 • (ISLENET), European Network,
 • (FEWE), Polska,
 • (DLAEM), Belgia.
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 • Stworzenie internetowego narzędzia dla gmin słu-
żącego do gromadzenia i porównywania wskaźni-
ków energetycznych dotyczących budynków gmin-
nych oraz instalacji;

 • Wprowadzenie setek obiektów do bazy danych 
umożliwiającej prowadzenie benchmarkingu.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Wprowadzenie nowego narzędzia wspomagające-
go  systemy zarządzania energią w polskich gmi-
nach;

 • Promocja energooszczędnych rozwiązań w budyn-
kach użyteczności publicznej.
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Inteligentne opomiarowanie (smart metering) to stosun-
kowo nowa technologia prowadząca do poprawy opomia-
rowania energii i lepszej informacji zawartej na rachunkach 
za energię, ale także poprawy świadomości końcowych 
użytkowników energii.

Należy jednak zaznaczyć, że inteligentne liczniki to tylko 
technologia umożliwiająca oszczędności i aby je osiągnąć 
niezbędne jest połączenie ich z innowacyjnymi usługami 
prowadzącymi do lepszego zarządzania energią dzięki au-
tomatyzacji i informatyzacji. Wprowadzenie inteligentnych 
liczników stanowi duży potencjał efektywnych kosztowo 
oszczędności energii oraz może odegrać dużą rolę w osią-
ganiu celów tych oszczędności do roku 2016 i 2020.

Celem projektu SmartRegions była promocja wdrażania 
innowacyjnych usług energetycznych opartych na inte-
ligentnym opomiarowaniu (takich jak rachunki z rzetelną 
informacją, zmienne taryfy czy usługi zapobiegania prze-
kroczeniom poboru mocy), które miały przynieść najbar-
dziej prawdopodobne oszczędności energii, obniżenie 
obciążenia sieci w godzinach szczytu energetycznego oraz 
integrację odnawialnych źródeł energii.

SmartRegions
Promocja najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych 
usług energetycznych (IUE) opartych na platformie inteligentnego opomiarowania
Promoting best practices of innovative smart metering services to European  
Regions

 • Jyväskylä Innovation Ltd, FInlandia,
 • Centralna Fińska Agencja Energii, Finlandia,
 • SINTEF Energi AS, Norwegia,
 • EnCT GmbH, GE, Niemcy,
 • Austriacka Agencja Energii, Austria,
 • NL Agency, Holandia,
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska,
 • Instytut Studiów Energetyki, Rumunia,
 • Politechnika w Bukareszcie, Rumunia,
 • ESCAN S.A., Hiszpania.
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 • Poprzez działania projektu SmartRegions jego re-
alizatorzy wspierali i zachęcali przedsiębiorstwa 
energetyczne i przedsiębiorstwa świadczące usługi 
energetyczne, jak również prawodawców w całej Eu-
ropie, do rozwijania innowacyjnych usług inteligent-
nego opomiarowania, poprzez opracowanie dla kra-
jów UE analiz aktualnej sytuacji w zakresie rozwiązań 
prawnych i standaryzacji dot. wdrażania inteligent-
nego opomiarowania oraz narzędzi związanych  
z realizacją usług energetycznych na jego bazie. Cel 
ten realizowany był także poprzez monitoring aktu-
alnej sytuacji i istniejących już usług inteligentnego 
opomiarowania. Realizacja projektu wsparła  proces 
decyzyjny i wzrost akceptowalności wdrażania inte-
ligentnych usług energetycznych oraz inteligentne-
go opomiarowania dzięki wykonaniu poszerzonych 
analiz ekonomicznych, środowiskowych i analizie 
skutków społecznych. Trzeci Pakiet Energetyczny za-
kładał przygotowanie krajowych ocen oddziaływa-
nia inteligentnego opomiarowania i w przypadku 
pozytywnych ich wyników, instalację inteligentnych 
liczników w 80% gospodarstw domowych do 2020 
roku;

 • Poprzez publikację broszur tematycznych, ulotek 
oraz organizację spotkań wśród grup docelowych 
oraz kluczowych podmiotów nastąpi wymiana do-
świadczeń oraz rozpowszechnienie informacji na te-
mat możliwości wykorzystania stworzonego narzę-
dzia analizy kosztów i korzyści, najlepszych praktyk 
w dziedzinie innowacyjnych usług inteligentnych 
systemów opomiarowania oraz opracowanych ra-
portów i Map Drogowych.

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

 • Projekt przyczynił się do wsparcia przygotowania 
bazy danych kryteriów i narzędzi obliczeniowych do 
oceny kosztów ekonomicznych, środowiskowych  
i społecznych związanych z wdrażaniem usług ener-
getycznych;

 • Działania promujące wdrażanie inteligentnych usług 
energetycznych opartych na inteligentnym opomia-
rowaniu w budynkach mieszkalnych, usługowych 
i użyteczności publicznej. Dotyczy takich usług jak 
zarządzanie energią, oddziaływanie na zachowanie 
końcowych użytkowników energii poprzez dostar-
czanie pełnej informacji „on-line” o zużyciu ener-
gii również na potrzeby rachunku, benchmarking 
energetyczny, większe zróżnicowanie oferty taryf 
energetycznych oraz redukcja zapotrzebowania na 
moc w okresach największego obciążenia sieci prze-
syłowych. Ponadto dla regionów, gdzie technologie  
i prawodawstwo dotyczące inteligentnych syste-
mów opomiarowania są mniej rozwinięte i wciąż 
słabo zdefiniowane, opracowane zostały mapy dro-
gowe rozwoju usług inteligentnego opomiarowa-
nia;

 • Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów in-
formacyjnych i promocyjnych oraz organizację 
spotkań roboczych i seminariów dla potencjalnych 
uczestników rynku usług energetycznych opartych 
na inteligentnym opomiarowaniu.
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