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Kilka pytań
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Czy alokacja środków wynika z rzetelnej diagnozy stanu istniejącego?

Czy środki wydatkowane w ramach RPO będą dźwignią, która zapewni realizację 
przedsięwzięć wielkiej skali? 

Czy działania na trwale zmienią rynek urządzeń i usług energetycznych?

Czy wspierane działania doprowadzą do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej? 
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Doświadczenia: Radzionków termomodernizacja
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Ocieplenie budynku wymiana stolarki 
okiennej renowacja źródeł ciepła. 
Modernizacja oświetlenia (4 szkoły i 

przedszkole)

Umowa EnPC/PPP
Inwestycja ogółem 8mln zł (spłacana w 
części z przyszłych oszczędności w 
kosztach, bez dotacji, + %)
Finansowanie właściciela placówek ok.60 
%- (3mln. z  oszczędności).

Utrzymanie  – system zarządzanie energią 
w budynku przez 10 lat ok.80 tys. na rok, 
płatne kwartalnie
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Doświadczenia: Radzionków termomodernizacja
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Oszczednosci 
zuzycia energii 

cieplnej

Oszczednosci 
zuzycia energii 

elektrycznej

Umowa gwarantowane min.: 54,03% 39,77%

Sezon 2010/2011 55,22% 41,96%

Sezon 2011/2012 56,90% 41,96%

Sezon 2012/2013 rosną ---
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Wyzwania
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Jak zapewnić optymalny poziom dofinansowania 
projektów?

Jak uniknąć konkurencji finasowania pomocowego z 
finansowaniem komercyjnym?

Jak ograniczyć koszty transakcyjne projektów?

Jak mierzyć efekty działań i jak zagwarantować trwałość 
efektu? 
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Postulaty
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Zwiększyć oczekiwania w stosunku do dokumentów planistycznych 
tworzonych przez gminy (założenia do planów zaopatrzenia w ciepło 
energię i paliwa gazowe, SEAP-y, plany gospodarki niskoemisyjnej).

Zapewnić wzorcowy charakter realizowanych projektów – wysoki poziom 
ambicji, gromadzenie i upowszechnianie doświadczeń. 

Preferencje w stosunku do działań skierowanych na odbiorcę wrażliwego. 

Preferencje dla przedsięwzięć realizowanych w oparciu o kontrakty w 
formule umów o efekt  energetyczny EPC.

Preferencyjne wsparcie dla systemów zarządzania energią 
wprowadzanych równocześnie z realizacją działań inwestycyjnych.   
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