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1. Wprowadzenie
Materiał szkoleniowy, który jest zawarty w tym dokumencie, został opracowany w ramach projektu
BOOSTEE-CE, współfinansowanego przez program Interreg CENTRAL EUROPE, który zachęca do współpracy
w zakresie wspólnych wyzwań w Europie Środkowej. Projekt wspiera wdrożenie koncepcji zintegrowanego
zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie wybranych narzędzi
technicznych i ICT w 8 obszarach pilotażowych z różnych krajów UE. Wdrożone narzędzia doprowadzą do
ograniczenia zużycia energii i zmiany zachowań użytkowników budynków. Materiał szkoleniowy
koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematem efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej, które można wykorzystać do zwiększenia wiedzy, zdolności i umiejętności
właścicieli budynków, zarządców i decydentów, umożliwiając im skuteczne wdrażanie środków
zrównoważonej energetyki w ich budynkach.
Materiał szkoleniowy opracowany przez konsorcjum omawia różne tematy, które można podzielić na trzy
główne kategorie: kwestie ICT, aspekty finansowe i zarządzanie energią.
Materiał szkoleniowy został podzielony na 3 moduły szkoleniowe przedstawione poniżej:
1. Moduł I: Wprowadzenie do planowania energetyczno-klimatycznego.
2. Moduł II: Energetyczna Platforma Online - OnePlace.
3. Moduł III: Zarządzanie energią dla administracji publicznej: od modernizacji do modelu
finansowego.
Dla każdego modułu znajduje się teoretyczne wprowadzenie, któremu towarzyszy co najmniej jedno
ćwiczenie pozwalające uczestnikom sprawdzić nowo zdobytą wiedzę. Bardzo istotne w materiale
szkoleniowym BOOSTEE-CE jest to, że nie tylko zapewnia on wiedzę, ale także pokazuje praktyczne
aspekty związane z wdrażaniem narzędzi ICT i środków efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej. Każdy moduł szkoleniowy jest dostępny w wersji angielskiej, a także został
przetłumaczony na 7 języków narodowych konsorcjum (polski, włoski, słoweński, niemiecki, chorwacki,
czeski, węgierski). Materiały szkoleniowe są dostępne na stronie internetowej projektu BOOSTEE-CE:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
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2. Program szkoleń
Szkolenie BOOSTEE-CE składa się z trzech części:
PANEL TEMATYCZNY 1: Planowanie energetyczno-klimatyczne w celu zwiększenia efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej

Partner odpowiedzialny za treść

Regional Energy Agency North – PP 4

Podsumowanie

Pierwszy panel zawiera przegląd narzędzi i
działań na rzecz efektywności energetycznej,
a także wgląd w proces decyzyjny dotyczący
tego zagadnienia oraz inwestycji OZE.
Ćwiczenie pomogło wprowadzić teorię w
praktyce!

Czas trwania
Celem

panelu

2 h 45 min
tematycznego

"Wprowadzenie

do

planowania

energetyczno-klimatycznego"

jest

umożliwienie uczestnikom międzynarodowego szkolenia BOOSTEE-CE zastosowania zdobytej wiedzy z
zakresu efektywności energetycznej w rzeczywistych problemach w ich obszarze działania. Planowanie
energetyczno-klimatyczne jest obowiązkiem dla każdego kraju / powiatu / gminy, w ramach którego
należy planować w zintegrowany sposób cele, polityki energetycznej i środki im odpowiadające
stanowiące podstawę do podejmowania decyzji.
Uczestnicy szkolenia uzyskają następujące efekty uczenia się:
-

podstawowa wiedza na temat planowania energetycznego i klimatycznego, procedur i metodologii,
odpowiednich dyrektyw i przepisów oraz kluczowych interesariuszy, którzy zostaną zaangażowani we
wdrażanie

-

wyznaczanie i wykorzystywanie narzędzi do identyfikacji działań i ułatwiania podejmowania decyzji

-

opracowanie środków i działań dotyczących efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym

-

opracowanie środków i działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu

-

definiowanie strategii prezentacji

Page 4

-

prezentacja opracowanych środków i metod w ramach planowania energetycznego w budynkach
użytecznosci publicznej.

Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Pierwsza – zapewni krótkie wprowadzenie do metodologii
planowania energetyczno-klimatycznego oraz kluczowych problemów, z którymi mają do czynienia
planiści. Druga i trzecia część to warsztaty, które umożliwią uczestnikom przygotowanie działań w ramach
planów energetyczno-klimatycznych poprzez trzy różne role: dyrektor zarządzający, ekspert ds. energii i
ekspert finansowy.
Agenda:
-

Wprowadzenie do planowania energetyczno-klimatycznego

-

Narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji

-

Ćwiczenia z zakresu planowania energetycznego w budynkach użyteczności publicznej

-

Dyskusja i zakończenie

PANEL TEMATYCZNY 2: Energetyczna Platforma Online – OnePlace

Partner odpowiedzialny za treść

FBK – PP1, EUWT NOVUM – PP12

Podsumowanie

Wprowadzono platformę OnePlace
opracowaną w ramach projektu BOOSTEE-CE,
a także instrukcję dotyczącą używania i
nawigacji między różnymi opcjami, które
pomagają w wizualizacji i wyszukiwaniu
audytów energetycznych w modelu miasta 3D
w celu poprawy oceny, zrozumienia i
planowania zużycia i przepływów energii.
Jednocześnie platforma oferuje również
przewodniki, narzędzia i najlepsze praktyki
mające na celu poprawę efektywności
energetycznej budynków.

Czas trwania

1 h 45 min
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Panel tematyczny przedstawia, opisuje i prezentuje platformę internetową BOOSTEE-CE o nazwie
OnePlace. Narzędzie umożliwia wykorzystanie modeli 3D miast do wizualizacji i wyszukiwania informacji
związanych z energią, aby lepiej oceniać, rozumieć i planować zużycie i przepływy energii. Jednocześnie
platforma oferuje również przewodniki, narzędzia i najlepsze praktyki mające na celu poprawę
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Szkolenie zaprezentuje platformę OnePlace wraz z jej narzędziami, przykładami i metodologiami dla
władz publicznych i planistów energetycznych, aby pomóc im we właściwym zarządzaniu energią i
oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej. Uczestnicy nauczą się
-

w jaki sposób wizualizować i sprawdzać dane energetyczne (zużycie, audyty, potencjał PV) w
modelach 3D miast w celu poprawy oceny, zrozumienia i planowania zużycia energii i przepływów

-

w jaki sposób korzystać z zasobów krajowych i UE (praktyczne kroki) poprzez wprowadzone wyniki
strategii transnarodowej, finansowe mapy drogowe i przykłady najlepszych praktyk

-

w jaki sposób podejmować słuszne decyzje energetyczne przy zakupie urządzeń elektronicznych lub
elektrycznych i gdzie znaleźć wykwalifikowanych wykonawców projektów dotyczących efektywności
energetycznej (architekci, inżynierowie, audytorzy, technicy i instalatorzy, agencje energetyczne itp.)

-

kilkudziesieciu dobrych praktyk w sektorze efektywności energetycznej, które pokazują zakres
podejść i środków stosowanych przez różne miasta w celu poprawy wydajności, a tym samym
pomagają kierować miastami w opracowywaniu skutecznych polityk i programów dotyczących
efektywności energetycznej miast.

Agenda:
-

Wprowadzenie do platformy OnePlace
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-

I moduł: Living Energy Marketplace

-

II moduł: Energy Efficient Cities

-

III moduł: Financing Energy Efficiency

-

IV moduł: 3D Energy Management System (3DEMS)

-

Pokaz DEMO – praktyczne zastosowanie 3DEMS

PANEL TEMATYCZNY 3: Wprowadzenie do unijnych źródeł finansowania i finansowego modelu dla
wdrożenia środków efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Partner odpowiedzialny za treść

RER – PP 7

Podsumowanie

Uczestnik zapoznał się z Europejskimi
Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi –
jaka jest ich rola w Unii Europejskiej, kto
może być beneficjentem, jakie mają cele, jak
działają i jakie są ich oczekiwane wyniki.

Czas trwania

2h

Celem panelu tematycznego "Zarządzanie energią dla PA" jest przegląd dostępnych źródeł finansowania w
celu wdrożenia działań na rzecz efektywności energetycznej w administracji publicznej. W odniesieniu do
zrównoważonej energetyki i efektywności energetycznej, głównymi instrumentami bezpośrednio
zarządzanymi (tj. funduszami bezpośrednimi) są:
•

program Horyzont 2020;

•

program Life 2014 - 2020;

•

instrumenty finansowe (Elena, EEEF).

Z drugiej strony ponad połowa funduszy UE jest wypłacana za pośrednictwem 5 Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), zarządzanych wspólnie przez Komisję Europejską i kraje UE.
Wszystkie te fundusze są wykorzystywane na inwestycje w celu tworzenia miejsc pracy oraz
zrównoważonej gospodarki i środowiska w Europie. EFSI koncentruje się na 5 sektorach: badania i
innowacje, technologie cyfrowe, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi, małe przedsiębiorstwa. EFSI obejmuje:
•

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – który promuje zrównoważony rozwój w różnych
regionach UE.
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•

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – który wspiera projekty dotyczące zatrudnienia w całej Europie i
inwestuje w europejski kapitał ludzki: w pracowników, młodych ludzi i wszystkich poszukujących
zatrudnienia.

•

Fundusz Spójności (FS) – który finansuje projekty transportowe i środowiskowe w krajach, w których
dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest mniejszy niż 90% średniej UE. W okresie 2014-2020,
są to Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

•

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – dedykowany obszarom
wiejskim UE.

•

Europejski Fundusz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (EFMR) – który pomaga rybakom w stosowaniu
zrównoważonych metod połowowych i społeczności przybrzeżnych w celu dywersyfikacji ich
gospodarek, poprawiając jakość życia w europejskich regionach przybrzeżnych.

Wszystkie te fundusze są zarządzane przez same kraje na podstawie umów partnerskich. Każdy kraj
przygotowuje umowę, we współpracy z Komisją Europejską, która ilustruje sposób wykorzystania funduszy
w okresie finansowania. Udział w programie społecznościowym z pewnością nie jest łatwym zadaniem,
nawet jeśli program Komisji Europejskiej ma tendencję do planowania naborów, co pozwala przygotować
wniosek z dużym wyprzedzeniem. Począwszy od ogłoszenia, w rzeczywistości należy zajmować się
dokumentami o znacznej złożoności, które wymagają zastosowania określonych umiejętności. W związku z
tym badanie dokumentacji referencyjnej jest wstępne do uzyskania dotacji wspólnotowych. Działanie to
nie powinno się ograniczać do analizy wniosku aplikacyjnego, ponieważ każda propozycja musi być zgodna
z ogólnymi celami Komisji Europejskiej i szczegółowymi celami poszczególnych programów. Propozycja
projektu musi zatem obejmować hierarchię równie istotnych celów. Udział w programie społecznościowym
i uzyskanie dotacji na projekt jest ważną szansą rozwoju dla władz lokalnych i ich terytorium, ale
jednocześnie stanowi trudne wyzwanie, ponieważ jest długoterminowym zobowiązaniem, które wymaga
nabycia konkretnych umiejętności i dużej motywacji. Jak w przypadku każdego konkursu, aby wygrać,
należy przygotować się z determinacją, zbudować konkurencyjny zespół i uczestniczyć w ambitnych
celach.
Agenda:
-

Europejskie fundusze bezpośrednie

-

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Streszczenia trzech tematów przedstawionych w załączniku 1 zostaną rozdane uczestnikom przed
szkoleniem.
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Prezentacje dla każdego panelu są dołączone jako załącznik 2.

3. Transnarodowa realizacja kursów szkoleniowych
Programy szkoleń przedstawione w poprzednim rozdziale zostały opracowane dla dwóch planowanych
szkoleń transnarodowych. Organizowane są wspólne transnarodowe seminaria szkoleniowe dla gmin i
agencji w partnerstwie, które będą pełnić rolę ambasadorów we wdrażaniu platform OnePlace w ich
administracjach i terytorium.
Również inne regiony zostaną zaproszone do udziału w międzynarodowych szkoleniach – pracownicy
gminy, zarządcy budynków użyteczności publicznej, planiści miejscy i energetyczni, mieszkańcy i
naukowcy z całej UE, aby wziąć udział i poszerzyć swoją wiedzę na temat efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej. Dwudniowe wydarzenia planowane są w Warszawie (Polska) i Bled
(Słowenia).
Transfer wiedzy i doświadczenia ułatwi wdrożenie, rozpowszechnienie i ewentualną poprawę OnePlace
oraz transnarodową pracę nad projektem.

4. Krajowa realizacja kursów szkoleniowych
W każdym regionie zostaną zorganizowane szkolenia (D.T2.3.3) dla pracowników gminy, planistów
urbanistycznych i energetycznych w celu zaprezentowania/wyjaśnienia platformy projektu przydatnej do
audytu energetycznego i zadań w zakresie efektywności energetycznej. Szkolenia będą organizowane w
każdym uczestniczącym regionie, również z udziałem innych regionów.
Krajowe wersje materiałów szkoleniowych zostaną opracowane, zmodyfikowane i zagregowane w celu
dopasowania do specyfiki lokalnego kontekstu oraz potrzeb lokalnych użytkowników narzędzi i wiedzy
BOOSTEE-CE.
Opracowane przez BOOSTEE-CE materiały szkoleniowe mogą być dostosowane przez każdego Partnera
podczas realizacji krajowych wersji materiałów szkoleniowych dla różnych grup docelowych. Należy zatem
zaznaczyć, że czas trwania kursów i prezentacji szkoleniowych, jak pokazano powyżej, ma charakter
„orientacyjny”, a podczas realizacji kursów krajowych można je modyfikować.
Oczekiwane etapy przed wdrożeniem kursów krajowych w zaangażowanych krajach są następujące:
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-

Opracowanie wspólnych materiałów szkoleniowych w języku angielskim;

-

Przygotowanie krajowej wersji materiału szkoleniowego;

-

Tłumaczenie materiałów szkoleniowych na język lokalny;

-

Opracowanie i wdrożenie kursów szkoleniowych w każdym kraju.

5. Ocena kursów szkoleniowych
Po szkoleniu uczestnicy zostaną zaproszeni do wypełnienia kwestionariusza, aby wyrazić opinię na temat
szkolenia. Kwestionariusz obejmuje:
-

Ogólne informacje o uczestnikach

-

Informacje zwrotne na temat organizacji szkolenia

-

Informacje zwrotne na temat treści szkoleniowych i materiałów szkoleniowych

-

Informacje zwrotne na temat przydatności szkolenia

-

Dodatkowe uwagi i sugestie.

Kwestionariusz stanowi załącznik 3.
Dane zebrane z oceny szkolenia zostaną wykorzystane do ulepszenia materiału szkoleniowego, do
porównania krajowych kursów szkoleniowych realizowanych w ośmiu różnych regionach (7 krajach) oraz do
analizy mocnych i słabych stron krajowych doświadczeń szkoleniowych.
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Załącznik 1 – Streszczenia

Wprowadzenie do planowania
energetyczno-klimatycznego
- wprowadzenie i plan prezentacji Celem panelu tematycznego "Wprowadzenie do planowania energetyczno-klimatycznego" jest
umożliwienie uczestnikom międzynarodowego szkolenia BOOSTEE-CE zastosowania zdobytej wiedzy z
zakresu efektywności energetycznej w rzeczywistych problemach w ich obszarze działania. Planowanie
energetyczno-klimatyczne jest obowiązkiem dla każdego kraju / powiatu / gminy, w ramach którego
należy planować w zintegrowany sposób cele, polityki energetycznej i środki im odpowiadające
stanowiące podstawę do podejmowania decyzji.
Uczestnicy szkolenia uzyskają następujące efekty uczenia się:
• podstawowa wiedza na temat planowania energetycznego i klimatycznego, procedur i metodologii,
odpowiednich dyrektyw i przepisów oraz kluczowych interesariuszy, którzy zostaną zaangażowani we
wdrażanie
• wyznaczanie i wykorzystywanie narzędzi do identyfikacji działań i ułatwiania podejmowania decyzji
• opracowanie środków i działań dotyczących efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym
• opracowanie środków i działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu
• definiowanie strategii prezentacji
• prezentacja opracowanych środków i metod w ramach planowania energetycznego w budynkach
użytecznosci publicznej.
Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Pierwsza – zapewni krótkie wprowadzenie do metodologii
planowania energetyczno-klimatycznego oraz kluczowych problemów, z którymi mają do czynienia
planiści. Druga i trzecia część to warsztaty, które umożliwią uczestnikom przygotowanie działań w ramach
planów energetyczno-klimatycznych poprzez trzy różne role: dyrektor zarządzający, ekspert ds. energii i
ekspert finansowy.
Agenda:
• Wprowadzenie do planowania energetyczno-klimatycznego
• Narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji
• Ćwiczenia z zakresu planowania energetycznego w budynkach użyteczności publicznej
• Dyskusja i zakończenie
Autorzy:
Petra Orehovacki, Jurica Perko – Regional Energy Agency North (REAN), Koprivnica, Chorwacja
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Energetyczna Platforma Online - OnePlace
- wprowadzenie i plan prezentacji Panel tematyczny przedstawia, opisuje i prezentuje platformę internetową BOOSTEE-CE o nazwie
OnePlace. Narzędzie umożliwia wykorzystanie modeli 3D miast do wizualizacji i wyszukiwania informacji
związanych z energią, aby lepiej oceniać, rozumieć i planować zużycie i przepływy energii. Jednocześnie
platforma oferuje również przewodniki, narzędzia i najlepsze praktyki mające na celu poprawę
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Szkolenie zaprezentuje platformę OnePlace wraz z jej narzędziami, przykładami i metodologiami dla
władz publicznych i planistów energetycznych, aby pomóc im we właściwym zarządzaniu energią i
oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej. Uczestnicy nauczą się
• w jaki sposób wizualizować i sprawdzać dane energetyczne (zużycie, audyty, potencjał PV) w
modelach 3D miast w celu poprawy oceny, zrozumienia i planowania zużycia energii i przepływów
• w jaki sposób korzystać z zasobów krajowych i UE (praktyczne kroki) poprzez wprowadzone wyniki
strategii transnarodowej, finansowe mapy drogowe i przykłady najlepszych praktyk
• w jaki sposób podejmować słuszne decyzje energetyczne przy zakupie urządzeń elektronicznych lub
elektrycznych i gdzie znaleźć wykwalifikowanych wykonawców projektów dotyczących efektywności
energetycznej (architekci, inżynierowie, audytorzy, technicy i instalatorzy, agencje energetyczne itp.)
• kilkudziesieciu dobrych praktyk w sektorze efektywności energetycznej, które pokazują zakres
podejść i środków stosowanych przez różne miasta w celu poprawy wydajności, a tym samym
pomagają kierować miastami w opracowywaniu skutecznych polityk i programów dotyczących
efektywności energetycznej miast.

Agenda:
• Wprowadzenie do platformy OnePlace
• I moduł: Living Energy Marketplace
• II moduł: Energy Efficient Cities
• III moduł: Financing Energy Efficiency
• IV moduł: 3D Energy Management System (3DEMS)
• Pokaz DEMO – praktyczne zastosowanie 3DEMS
Autorzy:
Fabio Remondino – FBK, Trento, Włochy oraz Anna Nowacka – EUWT NOVUM, Jelenia Góra, Polska
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Zarządzanie energią dla działania
pilotażowego: od modernizacji do modelu
finansowego
- wprowadzenie i plan prezentacji Celem panelu tematycznego "Zarządzanie energią dla PA" jest przegląd dostępnych źródeł finansowania w
celu wdrożenia działań na rzecz efektywności energetycznej w administracji publicznej. W odniesieniu do
zrównoważonej energetyki i efektywności energetycznej, głównymi instrumentami bezpośrednio
zarządzanymi (tj. funduszami bezpośrednimi) są:
• program Horyzont 2020;
• program Life 2014 - 2020;
• instrumenty finansowe (Elena, EEEF).
Z drugiej strony ponad połowa funduszy UE jest wypłacana za pośrednictwem 5 Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), zarządzanych wspólnie przez Komisję Europejską i kraje UE.
Wszystkie te fundusze są wykorzystywane na inwestycje w celu tworzenia miejsc pracy oraz
zrównoważonej gospodarki i środowiska w Europie. EFSI koncentruje się na 5 sektorach: badania i
innowacje, technologie cyfrowe, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi, małe przedsiębiorstwa. EFSI obejmuje:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – który promuje zrównoważony rozwój w różnych
regionach UE.
• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – który wspiera projekty dotyczące zatrudnienia w całej Europie i
inwestuje w europejski kapitał ludzki: w pracowników, młodych ludzi i wszystkich poszukujących
zatrudnienia.
• Fundusz Spójności (FS) – który finansuje projekty transportowe i środowiskowe w krajach, w których
dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest mniejszy niż 90% średniej UE. W okresie 2014-2020, są
to Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowacja i Słowenia.
• Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – dedykowany obszarom
wiejskim UE.
• Europejski Fundusz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (EFMR) – który pomaga rybakom w stosowaniu
zrównoważonych metod połowowych i społeczności przybrzeżnych w celu dywersyfikacji ich gospodarek,
poprawiając jakość życia w europejskich regionach przybrzeżnych.
Wszystkie te fundusze są zarządzane przez same kraje na podstawie umów partnerskich. Każdy kraj
przygotowuje umowę, we współpracy z Komisją Europejską, która ilustruje sposób wykorzystania funduszy
w okresie finansowania. Udział w programie społecznościowym z pewnością nie jest łatwym zadaniem,
nawet jeśli program Komisji Europejskiej ma tendencję do planowania naborów, co pozwala przygotować
wniosek z dużym wyprzedzeniem. Począwszy od ogłoszenia, w rzeczywistości należy zajmować się
dokumentami o znacznej złożoności, które wymagają zastosowania określonych umiejętności. W związku z
tym badanie dokumentacji referencyjnej jest wstępne do uzyskania dotacji wspólnotowych. Działanie to
nie powinno się ograniczać do analizy wniosku aplikacyjnego, ponieważ każda propozycja musi być zgodna
z ogólnymi celami Komisji Europejskiej i szczegółowymi celami poszczególnych programów. Propozycja
projektu musi zatem obejmować hierarchię równie istotnych celów. Udział w programie społecznościowym
i uzyskanie dotacji na projekt jest ważną szansą rozwoju dla władz lokalnych i ich terytorium, ale
jednocześnie stanowi trudne wyzwanie, ponieważ jest długoterminowym zobowiązaniem, które wymaga
nabycia konkretnych umiejętności i dużej motywacji. Jak w przypadku każdego konkursu, aby wygrać,
należy przygotować się z determinacją, zbudować konkurencyjny zespół i uczestniczyć w ambitnych
celach.
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Agenda:
• Europejskie fundusze bezpośrednie
• Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne
Autor:
Silvia Rossi - Clust-ER BUILD Manager, Bologna, Włochy

Załącznik 2 – Prezentacje
PANEL

TEMATYCZNY

klimatyczne

w

1:

celu

Planowanie

energetyczno-

zwiększenia

efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej
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Ćwiczenia z zakresu planowania energetycznego w budynkach
użyteczności publicznej
Główne zadanie:
Stwórz działanie lub wskaźnik dla Planu Energetycznego i Klimatycznego zawierające opracowanie fundamentalnej
analizy finansowej, plan finansowania oraz przygotuj wstępną prezentację, która zostanie przedstawiona
włodarzowi miasta/gminy. Zaprezentuj stworzone działanie/wskaźnik jednej z wybranych osób:
• Dyrektor Zarządzający (zasadniczo skoncentrowany na korzyściach wynikających z Planu Energetycznego i
Klimatycznego, potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, ochrona środowiska ślad CO2)
• Ekspert ds. Energii (skoncentrowany na oszczędnościach energii, zmniejszeniu emisji CO2, wdrażaniu
technologii)
• Ekspert finansowy (bardziej skoncentrowany na kosztach, oszczędnościach finansowych, okresie zwrotu)
Opis problemu
Jako element Planu Energetycznego i Klimatycznego priorytetowo potraktowano możliwość bezpośredniego
działania na budynki publiczne, oświetlenie publiczne i transport.
Poniżej są dwa rodzaje działań istotnych w następujących miastach:
Klagenfurt, Austria
o 20 budynków użyteczności publicznej, w których początkowa analiza wykonalności wykazuje, że
renowacja energetyczna oraz modernizacja instalacji fotowoltaicznej jest opłacalna
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Gdynia, Polska
o wymiana 14,600 lamp oświetlenia ulicznego opartych na wysokoprężnej technologii sodowej bez regulacji
na oświetlenie LED z możliwością zarządzania jest opłacalna
Jesteś częścią zespołu projektowego ds. Planowania energii i klimatu, który opracowuje kluczowe działania, które
zostaną uwzględnione w Planie Energetycznym i Klimatycznym. Musisz opracować działanie, które ukierunkowane
dla włodarza miasta:
Zidentyfikuj kluczowe czynniki dla swojego włodarza.
Przygotuj analizę SWOT dla Twojego działania (omów wszystkie zalety i wady w ramach analizy SWOT)
o Zidentyfikuj korzyści ilościowe i jakościowe istotne z perspektywy swojego włodarza.
o Zidentyfikuj wszystkie negatywne skutki wdrożenia tego działania.
o Zidentyfikuj główne przyczyny i zagrożenia zewnętrzne, z powodu których włodarz może nie poprzeć
inicjatywy.
o Zidentyfikuj możliwości, które beneficjent może wykorzystać w ramach realizacji działania. Jakie
pozytywne skutki może ono powodować?
Zbuduj uzasadnienie biznesowe, który przedstawisz interesariuszowi. Będziesz miał 3 minuty na swoje wystąpienie.
Możesz użyć do 2 arkuszy flipchart, aby wspomóc swoją prezentację.
Grupa zajmująca się budynkami powinna rozważyć następujące istotne kwestie:
Rodzaj działania
Renowacja Budynków Użyteczności Publicznej
Opis
Wstępna ocena dużych budynków użyteczności publicznej w twoim regionie zostały ukończone
przez młodszego inżyniera z twojej Agencji. W rezultacie, zidentyfikowano 20 dużych
budynków publicznych, w których ocena wykazał, iż montaż instalacji fotowoltaicznych oraz
zintegrowane renowacje są opłacalne. Wszystkie 20 budynków jest zajmowanych przez różne
Departamenty i miejskie organizacje.
Ponadto żaden budynek nie ma obecnie systemu fotowoltaicznego oraz wszystkie budynki mają
tradycyjne elementy konstrukcyjne i tradycyjny system grzewczy (kotły gazowy), który był
zostały zainstalowane w latach 1964-1969 z cegły i betonu. Budynki są bliskie końca cyklu życia
budynków i często przegrzewają się latem, a zimą trudno je ogrzać. Przeprowadzono ocenę
nowej, wydajnej konfiguracji kotła gazowego.
Liczba budynków
20
Koszt energii
0,19 w tym VAT
elektrycznej
(€/kWh)
Koszt gazu (€/kWh)
0,05 w tym VAT
Skala instalacji PV
10 kW na budynek bez eksportu, 1200 kWh rocznej produkcji na kW
Koszt instalacji PV
€1,300/kW
Konkretny koszt
€500 na m2 powierzchni użytkowej
renowacji
energetycznej
Średnia
1,200 m2 w każdym budynku
powierzchnia
użytkowa
Wskaźniki
0.234 kgCO2/kWh
emisyjności dla
energii elektrycznej
Wskaźniki
0.202 kgCO2/kWh
emisyjności dla gazu
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Grupa zajmująca się oświetleniem powinna rozważyć następujące istotne kwestie:
Rodzaj działania
Modernizacja oświetlenia publicznego
Opis
Na obszarze miasta jest 14 600 lamp oświetlenia publicznego opartych na wysokoprężnej
technologii sodowej (HPS) bez regulacji. Jest 1 460 lamp o mocy 250W, 4 380 o mocy 150W, 5
840 o mocy 100W, 2 190 o mocy 70W oraz 730 o mocy 50W. Liczba godziny pracy systemu
oświetlenia publicznego wynosi rocznie 4 100 godzin. Ocena oświetlenia została zakończona i
modernizacja następujących starych lamp HPS do technologii LED jest wyraźnie opłacalna:
250W HPS = 94 W LED
150W HPS = 90 W LED
100W HPS = 70 W LED
70W HPS = 40W LED
50W HPS = 35W LED
Nowy system oświetlenia będzie posiadał możliwość zarządzania i jego liczba godzin pracy
będzie wynosić 3 250 godzin rocznie.
Koszt energii
0.19 w tym VAT
elektrycznej
(€/kWh)
Średni koszt
€380 w tym koszty instalacji
pojedynczej lampy
Całkowita strata na
25 %
starych lampach
HPS
Całkowita strata na
4%
nowych lampach
LED
Wskaźniki
0.234 kgCO2/kWh
emisyjności dla
energii
elektrycznej

Ćwiczenia z zakresu planowania energetycznego w budynkach
użyteczności publicznej
Główne zadanie:
Stwórz działanie lub wskaźnik dla Planu Energetycznego i Klimatycznego zawierające opracowanie fundamentalnej
analizy finansowej, plan finansowania oraz przygotuj wstępną prezentację, która zostanie przedstawiona
włodarzowi miasta/gminy. Zaprezentuj stworzone działanie/wskaźnik jednej z wybranych osób:
• Ekspert ds. Energii (skoncentrowany na oszczędnościach energii, zmniejszeniu emisji CO2, wdrażaniu
technologii)
• Ekspert finansowy (bardziej skoncentrowany na kosztach, oszczędnościach finansowych, okresie zwrotu)
Opis problemu
Jako element Planu Energetycznego i Klimatycznego priorytetowo potraktowano możliwość bezpośredniego
działania na budynki publiczne, oświetlenie publiczne i transport.
Poniżej są dwa rodzaje działań istotnych w następujących miastach/gminach:
Wind-park Krnovo, gmina Savnik, Czarnogóra
o 10 pojazdów służbowych w spółce publicznej, które zostaną wymienione na elektryczne
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Żytomierz, Ukraina
o 8 budynków użyteczności publicznej z możliwością rozbudowy o systemy fotowoltaiczne
Jesteś częścią zespołu projektowego ds. Planowania energii i klimatu, który opracowuje kluczowe działania, które
zostaną uwzględnione w Planie Energetycznym i Klimatycznym. Musisz opracować działanie, które ukierunkowane
dla włodarza miasta:
Zidentyfikuj kluczowe czynniki dla swojego włodarza.
Przygotuj analizę SWOT dla Twojego działania (omów wszystkie zalety i wady w ramach analizy SWOT)
o Zidentyfikuj korzyści ilościowe i jakościowe istotne z perspektywy swojego włodarza.
o Zidentyfikuj wszystkie negatywne skutki wdrożenia tego działania.
o Zidentyfikuj główne przyczyny i zagrożenia zewnętrzne, z powodu których włodarz może nie poprzeć
inicjatywy.
o Zidentyfikuj możliwości, które beneficjent może wykorzystać w ramach realizacji działania. Jakie
pozytywne skutki może ono powodować?
Zbuduj uzasadnienie biznesowe, który przedstawisz interesariuszowi. Będziesz miał 3 minuty na swoje wystąpienie.
Możesz użyć do 2 arkuszy flipchart, aby wspomóc swoją prezentację.
Grupa zajmująca się transportem powinna rozważyć następujące istotne kwestie:
Rodzaj działania
Opłacalność wymiany pojazdów konwencjonalnych na pojazdy elektryczne
Opis
Spółka publiczna Wind-park Krnovo z gminy Savnik w Czarnogórze planuje zastąpić
wszystkich swoje konwencjonalne pojazdy służbowe na elektryczne. Łącznie mają 10
pojazdów o średnim rocznym przebiegu 15 000 km i średnim zużyciu paliwa 1 200 litrów
rocznie. Obliczenie rentowności finansowej wymiany opiera się na analizie i porównaniu
całkowitego kosztu posiadania pojazdów konwencjonalnych (KCk) i posiadania nowych
pojazdów elektrycznych (KCe). Całkowity koszt posiadania pojazdu zależy od pięciu
podstawowych parametrów: kosztu badania technicznego (T), kosztu ubezpieczenia
(U), kosztu paliwa (P), kosztu utrzymania pojazdu (M) i kosztu zakupu nowego pojazdu
(Cn). Okres opłacalności, a także każdy z wymienionych parametrów zależy od rodzaju i
sposobu użytkowania pojazdu lub potrzeb właściciela.
KCk = N*(Tk+Uk+Pk+Mk)
TCOe = N*(Te+Ue+Pe+Me)
S = KCk – KCe
JPP = N*(Cn – Co)/S
Liczba pojazdów
10
Koszt badania technicznego
160 €/rok
jednego pojazdu (pojazd
konwencjonalny) (Tk)
Koszt ubezpieczenia jednego
192 €/rok
pojazdu (pojazd
konwencjonalny) (Uk)
Koszt paliwa (benzyny) na
1 680 €/rok
pojazd (Pk)
Koszt utrzymania jednego
350 €/rok
pojazdu (Mk) (pojazd
konwencjonalny)
Koszt badania technicznego
113 €/rok
jednego pojazdu (pojazd
elektryczny) (Te)
Koszt ubezpieczenia jednego
175 €/rok
pojazdu (pojazd elektryczny)
Page 21

(Ue)
Koszt paliwa (elektryczności)
na pojazd (Pe)
Koszt utrzymania jednego
pojazdu (pojazd elektryczny)
(Me)
Wskaźniki emisyjności dla
benzyny
Wskaźniki emisyjności dla
energii elektrycznej
Zużycie paliwa na pojazd
(pojazd konwencjonalny)
Zużycie paliwa na pojazd
(pojazd elektryczny)
Cena detaliczna starego
pojazdu konwencjonalnego
(Co)
Cena nowego pojazdu
elektrycznego (w tym
dotacja) (Cn)

147 €/rok
80 €/rok
2,16 kgCO2/l
0,234 kgCO2/kWh
1 200 l/rok
2 100 kWh/rok
6 200 €
24 000 €

Grupa zajmująca się fotowoltaiką powinna rozważyć następujące istotne kwestie:
Rodzaj działania
Renowacja Budynków Użyteczności Publicznej
Opis
Wstępna ocena budynków użyteczności publicznej w Żytomierzu została ukończona przez
młodszego inżyniera w twojej Agencji. W rezultacie, zidentyfikowano kompleks 8 dużych
budynków publicznych, w których ocena wykazał, iż montaż instalacji fotowoltaicznych jest
opłacalny. Kompleks tych 8 budynków zajmuje jest zajmowany przez Żytomierski
Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki. Ze względu na zasady konserwatora i niemożność
instalacji fotowoltaiki na dachu budynku uniwersyteckiego, instalacja PV musi być wdrażana
na ziemi. Panele należy skierować na południowy zachód i ułożyć w rzędach, z
uwzględnieniem 4 metrowych odstępów między rzędami. Panele naziemne wraz z
konstrukcją zajmują 2 metry szerokości. Widok z lotu ptaka na teren należący do
uniwersytetu pokazano poniżej.
Liczba budynków
5
Moc wyjściowa jednego
230 W
panelu
fotowoltaicznego
Szerokość panelu
1,00 m
Koszt energii
0,23 w tym VAT
elektrycznej (€/kWh)
Roczna produkcja na
1 200 kWh
kW
Koszt instalacji PV
€1 300/kW
Wskaźniki emisyjności
0,234 kgCO2/kWh
dla energii elektrycznej
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PANEL TEMATYCZNY 2: Energetyczna Platforma Online –
OnePlace
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PANEL TEMATYCZNY 3: Wprowadzenie do unijnych
źródeł finansowania i finansowego modelu dla wdrożenia
środków

efektywności

energetycznej

w

budynkach

użyteczności publicznej
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Załącznik 3 – Kwestionariusz oceny
BOOSTEE-CE SZKOLENIE
ANKIETA
1. Czym zajmuje się Pana/i organizacja ?
działania związane z energetyką
zarządzanie budynkami
planowanie przestrzenne

dane GIS
jednostka administracyjna
usługi komunalne i rządowe

2. W jakim stopniu wykorzystuje Pan/i następujące aspekty szkolenia w swoim miejscu pracy ?
1
2
3
a) Planowanie energetyczne w budynkach użyteczności
Wcale
publicznej
b) Narzędzia GIS
Wcale

4
Codziennie
Codziennie

c) Zewnętrzne bazy danych urządzeń i ekspertów

Wcale

Codziennie

d) Źródła finansowania i finansowanie efektywności
energetycznej

Wcale

Codziennie

3. Czy wybrana forma szkolenia była odpowiednia ?
1
2
Wcale

3

4
Zdecydowanie

Co należałoby zmienić/poprawić ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
..............................................................................................................................................................................................
4. Czy na szkolenie przygotowano wystarczającą ilość czasu ?
1
2
3
4
Wcale

Zdecydowanie

Co należałoby zmienić/poprawić ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
..............................................................................................................................................................................................
5. Czy treść szkolenia odpowiadała jego tematowi ?
1
2
Wcale

3

4
Zdecydowanie

Co należałoby zmienić/poprawić ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
..............................................................................................................................................................................................
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6. Czy treść szkolenia była przekazywana w sposób zrozumiały i przystępny ?
1
2
3
4
Wcale
Zdecydowanie
Co należałoby zmienić/poprawić ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
..............................................................................................................................................................................................
7. Czy jakość szkolenia była satysfakcjonująca ?
1
2
Wcale

3

4
Zdecydowanie

8. Czy materiały szkoleniowe były trafne, zrozumiałe i wyczerpujące ?
1
2
3
4
Wcale
Zdecydowanie
9. Czy szkolenie spełniło Pana/i oczekiwania ?
1
2
Wcale

3

4
Zdecydowanie

10. Czy uważa Pan/i, że szkolenie może ułatwić zrozumienie planowania efektywności energetycznej i pomóc w
lepszym określeniu działań w zakresie efektywności energetycznej ?
1
2
3
4
Wcale
Zdecydowanie
11. Czy dzięki szkoleniu zwiększyła się Pana/i wiedza i umiejętności ?
1
2
3
4
Wcale
Zdecydowanie
12. Czy uważa Pan/i, że nabyta wiedza i umiejętności będą przydatne w Pana/i pracy ?
1
2
3
4
Wcale
Zdecydowanie
13. Proszę o wybór dziedziny, w której szkolenie może pomóc Pana/i organizacji lub miastu/regionowi ?
promocja efektywności energetycznej
wskazanie dofinansowań / pożyczek i
wsparcie planowania przestrzennego
ułatwienie ich pozyskania
udzielenie informacji
zwiększenie tempa modernizacji
inne …………………………………..
14. Czy polecił/-a by Pan/i to szkolenie innym pracownikom / instytucjom ?
1
2
3
4
Wcale
Zdecydowanie
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Jeżeli ma Pan/i dodatkowe uwagi lub sugestie proszę podzielić się nimi z nami
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
...........................................................................................................................................................................................
Dziękujemy za udział w ankiecie!
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