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Stowarzyszenie Gmin Polska
Sieć „Energie Cités”
•

organizacja pozarządowa typu non-profit, która od 1994 aktywnie promuje i
wspiera zrównoważony rozwój energetyczny na poziomie lokalnym, w tym
pomaga polskim samorządom w opracowaniu i wdrażaniu lokalnych strategii
energetycznych i ochrony klimatu;

•

działania Stowarzyszenia obejmują:



•
•

promocję efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii;
 realizację projektów ukierunkowanych na zrównoważony rozwój
energetycznych miast i gmin;
 organizację tematycznych konferencji, seminariów, warsztatów, wizyt
studyjnych itd.;
 wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami
członkowskimi;
 pomoc w znajdowaniu źródeł finansowania projektów
proenergetycznych.
członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski;
od kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie pełni funkcję oficjalnej
Struktury Wspierającej Porozumienie Burmistrzów, pomagając
polskim sygnatariuszom w opracowaniu i wdrażaniu planów SEAP.
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Projekty Stowarzyszenia

Efektywność energetyczna
w budynkach

Walka z ubóstwem
energetycznym

Rozwój sieci
ciepłowniczych
bazujących na OZE

Zintegrowane
planowanie miejskie

Edukacja
energetyczna
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Efektywność energetyczna w
budynkach
•

Według Komisji Europejskiej sektor budynków
odpowiada za ok. 40% całkowitego zużycia
energii na obszarze Unii. Z drugiej strony
budynki, w tym budynki użyteczności publicznej,
charakteryzują
się
dużym
potencjałem
oszczędności energii, który można wykorzystać
realizując odpowiednie działania inwestycyjne
(30-50% oszczędności), wprowadzając zmiany
organizacyjne
(10%
oszczędności)
oraz
edukując i zachęcając do zmiany nawyków
użytkowników budynków (5% oszczędności).

•

Kluczową rolę w poprawie efektywności energetycznej budynków mają do odegrania sektor
publiczny (→ wyznaczanie standardów i dawanie dobrego przykładu, opracowanie
długoterminowych strategii) oraz naukowo-badawczy (→ wypracowywanie i testowanie
nowych rozwiązań)

•

WYZWANIE: Wiele projektów termomodernizacyjnych nie jest realizowanych w efektywny
sposób, a ich rzeczywiste rezultaty (ekologiczne, ekonomiczne i społeczne) odbiegają od
założonych. Istnieje potrzeba poprawy tej sytuacji, w tym nawiązania DIALOGU pomiędzy
samorządami lokalnymi a podmiotami, których wiedza i doświadczenie może pomóc w
poprawie efektywności energetycznej budynków.
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Projekt REBUS
Podniesienie efektywności energetycznej
budynków na drodze renowacji
kwiecień 2016 – marzec 2021
Koordynator:

Florencka Agencja Energetyczna (IT)

Dofinansowanie: INTERREG EUROPE
Partnerzy:
z Polski

8 partnerów z 8 krajów Europy, w tym nasze Stowarzyszenie

Cel:  pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez
zaprojektowanie tzw. "ścieżki renowacji energetycznej budynków"
(ŚREB), obejmującej zaplanowanie, wykonanie oraz monitoring
odpowiednich prac renowacyjnych
w budynkach należących do miasta/gminy.

 usprawnienie wybranych instrumentów wsparcia
przeznaczonych dla samorządów lokalnych
podejmujących działania w ww. zakresie
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Regionalna wymiana doświadczeń –
grupa ekspercka
Do udziału w pracach i spotkaniach grupy eksperckiej zaproszeni zostali
przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w obszarze efektywności
energetycznej, w tym zajmujących się tematem renowacji energetycznej
budynków:

Samorządy lokalne i
regionalne

Organizacje
pozarządowe

Placówki naukowe i
instytuty badawcze
Lokalne i regionalne
agencje
energetyczne/rozwoju

Firmy prywatne

Media
tematyczne

Instytucje finansujące
inwestycje proenergetyczne
Klastry tematyczne
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Regionalna wymiana doświadczeń –
grupa ekspercka
Zadania:
•

udział w analizie dotychczasowych doświadczeń w obszarze realizacji
przedsięwzięć z zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności
publicznej (w tym identyfikacja najważniejszych potrzeb samorządów lokalnych,
napotykanych barier, możliwych rozwiązań/usprawnień itd.)

•

udział w identyfikacji dobrych praktyk w obszarze modernizacji energetycznej
budynków

•

udział w analizie RPO dla Województwa Małopolskiego pod kątem efektywności
wydatkowania środków na projekty z zakresu efektywności energetycznej w
budynkach, dopasowania do potrzeb samorządów, ewentualnych możliwości
usprawnienia itd.

•

pomoc w opracowaniu modelowej „Ścieżki renowacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej"

•

pomoc w opracowaniu i monitorowaniu wdrażania Planu Działań
określającego środki poprawy i usprawnienia instrumentów wsparcia projektów z
zakresu efektywności energetycznej w budynkach (w tym przede wszystkim
RPO dla Województwa Małopolskiego)
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Międzyregionalna
wymiana doświadczeń
•

Regularne spotkania i wizyty studyjne

•

Wymiana pracowników

•

Wymiany bilateralne na Skypie
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REZULTAT 1:Ścieżka renowacji
energetycznej budynków
•

ŚREB stanowi zbiór wytycznych, bazujących na dobrych praktykach
zidentyfikowanych w ramach projektu REBUS, mających pomóc
samorządom lokalnym w skutecznym planowaniu, realizacji i
monitorowaniu
przedsięwzięć
renowacyjnych
oraz
podnoszeniu
kompetencji zaangażowanych w nie osób.

•

Oprócz wytycznych ŚREB obejmuje również studia przypadku i linki do
stron, na których można znaleźć więcej informacji nt. omawianych
zagadnień lub studiów przypadku

•

Zawarte tu wskazówki i porady można zastosować do wszystkich projektów
z zakresu renowacji energetycznej budynków. Mają one pomóc w
pokonaniu najbardziej typowych barier napotykanych na poszczególnych
etapach ich przygotowania i realizacji (→ analiza kontekstowa)

•

ŚREB
bazuje
na
efektach
regionalnej
i
międzyregionalnej
(międzynarodowej) wymiany doświadczeń i dobrych praktyk (→ regularne
spotkania)

Bardziej efektywne wykorzystanie energii i pieniędzy =
więcej środków na zapewnienie wysokiej jakości usług
mieszkańcom

9

REZULTAT 1: Ścieżka renowacji
energetycznej budynków

PLANOWANIE

REALIZACJA

Priorytetyzacja,
gromadzenie danych,
przygotowanie
dokumentacji

Finansowanie,
procedury przetargowe,
technologie, metody i
narzędzia

MONITORING
Dostępne narzędzia i
metody, weryfikacja
rezultatów

BUDOWANIE
KOMPETENCJI
i edukacja pracowników,
użytkowników i
interesariuszy
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REZULTAT 1:Ścieżka renowacji
energetycznej budynków

Wersja skrócona

Wersja pełna
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REZULTAT 2: Poprawa instrumentu
polityki
Instrument polityki: Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
Plan działań na rzecz usprawnienia instrumentu polityki:
• Usprawnienie monitoringu i ewaluacji projektów z zakresu renowacji
energetycznej budynków dofinansowanych z RPO WM
• Usprawnienie monitoringu i ewaluacji RPO WM
• Zwiększenie
rezultatów
projektów
z
zakresu
renowacji
energetycznej budynków dofinansowanych z RPO WM poprzez
połączenie interwencji technicznej z działaniami miękkimi
zainspirowanymi dobrymi praktykami projektu REBUS
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REZULTAT 2: Inspirujące dobre
praktyki (przykłady)

EURONET 50/50 MAX

Program School Carbon
Reduction
https://pxhere.com/pl/photo/1107757

Oświetlenie dopasowane
do dobowego rytmu
człowieka
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REBUS II
Kontynuacja projektu
Nowe wyzwania:
• Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację energetyczną budynków
użyteczności publicznej
• Rosnące koszty energii i prac modernizacyjnych
• Przejście od budynków efektywnych energetycznie do budynków
zrównoważonych (efektywność energetyczna a gospodarka o
obiegu zamkniętym)
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń:
• Międzyregionalne i regionalne spotkania interesariuszy (fizyczne i
on-line)
• Wymiany bilateralne (fizyczne i on-line)
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Projekt S3UNICA
Inteligentne specjalizacje na kampusach uniwersyteckich
Sierpień 2019 – Lipiec 2023
Koordynator:

Region Friuli-Wenecja Julijska (IT)

Dofinansowanie: INTERREG EUROPE
Partnerzy:

9 partnerów z 5 krajów

Cel:
 wykorzystanie doświadczeń projektu "Smart Campus„ do poprawy
efektywności energetycznej budynków i infrastruktury uniwersyteckiej
oraz
wypracowania
innowacyjnych
energooszczędnych
rozwiązań
wykorzystujących technologie inteligentnych sieci;
 podkreślenie roli uczelni wyższych w realizacji regionalnych strategii
innowacji poprzez prowadzenie specjalistycznych badań, dostarczanie
wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie budynków uniwersyteckich jako
laboratoriów, gdzie testowane są nowe rozwiązania.
 usprawnienie wybranego instrumentu polityki (Plan działań na rzecz
zrównoważonej energii i klimatu dla Bielska-Białej do 2030 r.)
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Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i

klimatu dla Bielska-Białej do 2030 r.
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Bielska
Białej – cel: redukcja emisji gazów cieplarnianych o min. 40% do 2030 r.
Opracowanie, wdrażanie i monitoring realizacji planu (stanowiącego
aktualizację planu do 2020 r.) wymaga zaangażowania różnych
interesariuszy, w tym środowiska edukacyjnego. Do tej pory miasto
współpracowało przede wszystkim z placówkami szkolnymi i
przedszkolnymi.
Projekt S3UNICA ma zwiększyć zaangażowanie placówek kształcenia
wyższego i ustawicznego/praktycznego w wypracowanie i realizację
nowej wersji planu. Wynika to z faktu, iż placówki te:
• kształcą przyszłych pracowników, w tym pracowników zajmujących się
tematyką ochrony środowiska i klimatu;
• mogą wypracowywać i testować u siebie nowe, energooszczędne
rozwiązania;
• same są dużymi konsumentami energii, a podejmowane przez nie
wysiłki na rzecz ograniczenia zużycia energii przyczyniają się do poprawy
lokalnej jakości powietrza oraz poprawy świadomości energetycznej
lokalnej społeczności.

Źródło: www.energymeasures.eu

16

Regionalna wymiana doświadczeń –
lokalny zespół doradczy
Skład: przedstawiciele odpowiednich wydziałów merytorycznych
Urzędu Miejskiego oraz środowiska uniwersyteckiego i
oświatowego
Zadania: pomoc w:
• ocenie sytuacji wyjściowej w zakresie wykorzystania energii w
budynkach uniwersyteckich oraz istniejących planów ograniczenia
zużycia energii
• ocenie sytuacji wyjściowej w zakresie edukacji ekologicznej i
energetycznej studentów/uczniów i dalszych planów w tym
zakresie
• ocenie sytuacji wyjściowej w zakresie prac badawczych
prowadzonych w obszarze klimatu u energii i dalszych prac w tym
obszarze
• zebraniu przykładów dobrych praktyk w ww. obszarach
• analizie możliwości współpracy i wypracowaniu katalogu
wspólnych działań (do uwzględnienia w planie SECAP),
włączających placówki uniwersyteckie w wypracowanie i
realizację dalszej polityki klimatyczno-energetycznej miasta, a z
drugiej strony wspierającej przygotowanie studentów do pracy w
rozwijającym się sektorze zarządzania energią, ochrony klimatu i
adaptacji do zmiany klimatu, w tym w ramach lokalnych struktur
administracyjnych
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Międzyregionalna wymiana
doświadczeń
Dobre praktyki i doświadczenia z innych regionów
Formy wymiany
•
•
•
•

spotkania fizyczne i on-line
wizyty studyjne fizyczne i on-line (nagrania video prezentujące dobre praktyki)
wymiany bilateralne
baza dobrych praktyk
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Plan działań
Instrument polityki: Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i
klimatu do 2030 r. dla Miasta Bielska-Białej
Plan działań na rzecz usprawnienia instrumentu polityki:
• Zaangażowanie uczelni i placówek kształcenia ustawicznego/
praktycznego w gromadzenie danych na potrzeby planu
• Utworzenie stałego Ciała Doradczego złożonego z przedstawiciel
odpowiednich wydziałów UM i ww. placówek wspierającego
wypracowanie i realizację kierunków dalszego rozwoju miasta
• Zaangażowanie studentów w
opracowanie i realizację planu

prace

badawcze

wspierające
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Inspirujące dobre praktyki (przykłady)

Projekt Smart Campus

LUT data platform

Greenreality network
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Interreg EUROPE: co wyróżnia
program?

Wymiany pracowników

Multidyscyplinarny
zespół ekspercki
Wewnątrzregionalna wymiana
doswiadczeń
Wpływ na regionalne
i lokalne strategie

Wizyty studyjne

Katalog dobrych praktyk

Międzyregionalna wymiana doświadczeń
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Interreg EUROPE: jakie korzyści przynosi
współpraca z zangranicznymi partnerami?

Różne doświadczenia

Dobre praktyki i studia przypadku
Unikanie cudzych błędów

Testowanie rozwiązań w różnych
warunkach

Pomoc w rozwiązaniu konkretnych
problemów

Inspiracja do działania

Nowe wspólne projekty
i inicjatywy

Spojrzenie na problemy z innej perspektywy
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Katalog dobrych praktyk
INTERREG EUROPE

Wyszukiwarka:
• Słowa klucze
• Obszary tematyczne
• Kraje/regiony

4 obszary tematyczne:
• Badania i innowacje
• Niskoemisyjna gospodarka
• Konkurencyjność MSP • Środowisko i efektywność
wykorzystania zasobów
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Patrycja Płonka
Kierownik projektów
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
www.pnec.org.pl

patrycja.plonka@pnec.org.pl
+48 12 429 17 93

TAKING COOPERATION FORWARD
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