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Round Baltic umowa nr 957051
Czas trwania: 1 września 2020 – 30 sierpnia 2023

Finansowanie: Horyzont 2020

Konsorcjum Międzynarodowe 
Energy Consulting Network – Kierownik projektu, Dania

Latvian Environmental Investment Fund Łotwa

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie  „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE
• Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii                       AUIPE  - woj. Łódzkie
• Bałtycka Agencja Poszanowania Energii  Sp. z o.o.               BAPE    - woj. Pomorskie
• Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska                              DAEŚ    - woj. Dolnośląskie
• Fundacja  Efektywnego Wykorzystania Energii                      FEWE   - woj. Śląskie
• Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.                      NAPE   - woj. Mazowieckie,  woj. Podlaskie
• Regionalna Agencja  Poszanowania Energii i Środowiska    RAPE  - woj. Kujawsko- Pomorskie 
• Fundacja Poszanowania Energii                                                Doradztwo merytoryczne

Polska
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Kraje i regiony objęte 

działaniami projektu 
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W ramach inicjatywy "Inteligentne finansowanie dla inteligentnych  budynków" Komisja Europejska organizowała 
serię spotkań pod nazwą „Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych” (Forum SEI), których celem było 
opracowanie programów inwestycyjnych i schematów finansowania poprawy efektywności energetycznej na 
szeroką skalę. 
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska”  - SAPE,  czynnie uczestniczyło w wydarzeniach, 
które odbyły się w Polsce: 
Konferencja Regionalna poświęcona efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Litwie, oraz dwa 
Okrągłe Stoły, których celem była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy kluczowymi polskimi 
interesariuszami na temat poprawy dostępu do finansowania inwestycji w efektywność energetyczną. 
Rezultatem niniejszych spotkań były wspólnie z uczestnikami wypracowane rekomendacje w kontekście obecnej 
polityki i praktyki biznesowej w tym zakresie. 
Materiały: 

Konferencja regionalna poświęcona efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Litwie
Pierwszy Okrągły Stół Dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce
Drugi Okrągły Stół  Dotyczący  Finansowania Efektywności  Energetycznej w Polsce

Kontekst

https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums/roundtable-finance-energy-efficiency-poland-15-may-2018-warsaw-poland_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums/second-roundtable-finance-energy-efficiency-27-march-2019-warsaw-poland_en?redir=1
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Głównym celem projektu „Round Baltic” jest rozszerzenie  ram i wzrostu tempa finansowania
poprawy efektywności energetycznej w gospodarce, bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych, pomoc 
w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszenie ryzyk. 

Zadaniem nadrzędnym będzie przyczynienie się do poprawy  obecnych i ustanowienie nowych ram wsparcia 
finansowania efektywności energetycznej w trzech krajach : Polsce, Dani i Łotwie. 

Jako zadania szczegółowe przyjmuje się : 
• Organizację serii krajowych i regionalnych Okrągłych Stołów  podsumowujących zrealizowane etapy i ustalających 

dalszy tok postępowania w zmieniających się warunkach gospodarczych w celu wdrażania inicjatyw i kształtowanie 
polityki regionalnej.

• Wsparcie współpracy sektora publicznego i prywatnego w celu generowania inwestycji w zrównoważona energię 
w docelowych obszarach efektywności energetycznej

• Ustanowienie stałych struktur w celu wspierania finansowania poprawy efektywności energetycznej.

Główne założenia projektu
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Diagnoza Analiza na poziomie krajowym oraz regionalnym: 
1) Ramy inwestycji w efektywność energetyczną
2) Instrumenty finansowe 
3) Inicjatywy finansowe skierowane na efektywność energetyczną
4) Zaangażowanie sektora finansowego 
5) Budowanie zdolności w zakresie finansowania zrównoważonej energii

https://sape.org.pl/roundbaltic/

Ramy wsparcia organizacyjnego Utworzenie planów wsparcia do wdrażania rekomendacji powstałych podczas Okrągłych Stołów
Utworzenie Rady Doradczej na poziomie Krajowym w każdym regionie, która będzie:
- omawiała wyniki prac i rekomendacji powstałych w ramach projektu 

- łączyć powstałe inicjatywy z tymi już istniejącymi 
- poszukiwać zagranicznych dobrych przykładów, które mogłyby być zaadoptowane w Polsce

Wsparcie na rzecz poprawy ram 
finansowania efektywności 
energetycznej

Identyfikacja działań, które zmobilizują sektor finansowy i publiczny do podjęcia działań na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej. 

Ustanowienie stałych struktur Nawiązanie współpracy z interesariuszami, bieżące konsultacje i wsparcie we wdrażaniu rekomendacji z Okrągłych Stołów

Struktury wsparcia:
analiza aktualnego stanu ram polityki finansowej EE

https://sape.org.pl/roundbaltic/
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Krajowe Okrągłe Stoły Na podstawie diagnozy została opracowana koncepcja i plan realizacji Krajowych Okrągłych Stołów. 
1 OS     Rozpoczęcie projektu RoundBaltic, badanie sposobów na poprawę EE w skali krajowej
2 OS Ewaluacja rekomendacji z 1OS, planowanie dalszych działań,
3 OS Ewaluacja rekomendacji z 1 OS i 2OS, planowanie dalszych działań i strategii podtrzymania powstałych inicjatyw po zakończeniu
projektu 

Regionalne Okrągłe Stoły Organizacja dwóch Regionalnych Okrągłych Stołów 
1 ROS  Badanie sposobów na poprawę EE w regionie, identyfikacja potrzebnych działań, prezentowanie dobrych praktyk i przykładów
2 ROS Ewaluacja realizacji rekomendacji z 1 ROS, planowanie dalszych działań i strategii podtrzymania powstałych inicjatyw po zakończeniu 
projektu 

Okrągłe Stoły - Założenia

o KOS – min. 75 uczestników, 30% z sektora finansowego;  ROS – 60 uczestników, 30% z sektora finansowego

o Podział uczestników na grupy dyskusyjne zgodne z ich  specjalizacją

o Ewaluacja – ankieta satysfakcji uczestników 

o Opracowane sprawozdanie z wydarzenia 
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Okrągłe Stoły w Polsce
1. Krajowy Okrągły Stół  dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce odbył się 23-24 marca 2021
2. II Krajowy Okrągły stół odbędzie się 25 maja 2022 r.
3. Regionalne Okrągłe Stoły:
• Dolnośląski - Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa dolnośląskiego dotyczący Finansowania 

Efektywności Energetycznej odbył się 17 czerwca 2021 r. 
• Kujawsko Pomorski – Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa kujawsko-pomorskiego dotyczący 

Finansowania Efektywności Energetycznej odbywa się w Toruniu, 4 listopada 2021. Organizatorem jest 
Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska

• Łódzki – Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa Łódzkiego dotyczący Finansowania Efektywności 
Energetycznej odbędzie się w formule on-line już 17 listopada. Organizatorem jest Agencja Użytkowania i 
Poszanowania Energii w Łodzi – w sprawie udziału prosimy o kontakt mailowy agencja@auipe.pl

• Podlaski – przed końcem roku 2021
• Śląskie – drugi kwartał 2022
• Pomorski – pierwszy kwartał 2022
• Mazowiecki - pierwszy kwartał 2022

https://roundbaltic.eu/pl/wiadomosci-i-wydarzenia/wydarzenia/

https://sape.org.pl/roundbaltic/

mailto:agencja@auipe.pl
https://roundbaltic.eu/pl/wiadomosci-i-wydarzenia/wydarzenia/
https://sape.org.pl/roundbaltic/
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Wdrażanie rekomendacji

Identyfikacja działań 
koniecznych do poprawy 
inwestycji w EE

Identyfikacja działań na poziomie regionalnym i krajowym koniecznych do wsparcia 
inwestycji w poprawę EE 
przedstawienie ich na KOS i ROS, 
Oraz bieżąca aktualizacja o te zidentyfikowane podczas KOS  i ROS 

Dokumentacja/ewaluacja 
zidentyfikowanych  działań 

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zidentyfikowanych działań – strategii, 
realizacji, wyniku

Plan realizacji działań Strategia wdrożenia działań zidentyfikowanych w ramach realizacji projektu
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Ewaluacja i wymiana doświadczeń
Wymiana doświadczeń między 
partnerami 

Warsztaty w ramach partnerów konsorcjum w celu wymiany informacji i dobrych praktyk danych 
krajów

Krajowa wymiana doświadczeń Wsparcie w wymianie doświadczeń na poziomie krajowym

Ewaluacja działań na poziomie 
regionalnym 

Ewaluacja zrealizowanych działań w każdym z regionów wraz z rekomendacjami do dalszych 
działań 

Wydarzenia tematyczne „ jak 
przyśpieszyć finansowanie ee”

Międzynarodowa seria otwartych warsztatów w temacie poprawy finansowania efektywności 
energetycznej oraz wniosków z Okrągłych Stołów.
Łącznie sześć warsztatów, dwa organizowane w Polsce

Pierwszy odbył się 13 września 2021
https://roundbaltic.eu/first-learning-event/

Opracowanie wyników projektu 
w formie materiałów do 
rozpowszechnienia

Opracowanie przykładów dobrych praktyk ( 5 na kraj), publikacje najciekawszych wniosków i 
rekomendacji z ROS i KOS oraz wykonanych analiz

https://roundbaltic.eu/first-learning-event/


Funded by the Horizon 2020 Framework 
Programme of the European Union 
RoundBaltic RoundBaltic – Promotion of  Smart Finance for Smart Buildings in the 
Baltic Region with focus on Poland, Latvia and Denmark, H2020 GA no. 957051 

Najważniejsze wnioski z Regionalnych Konferencji RT

1. Najważniejszym pod względem ilościowym i jakościowym polem działań uzyskiwania efektów 
oszczędnościowych jest termomodernizacja budynków mieszkalnych JST, spółdzielni mieszkaniowych i 
wspólnot, chociaż trudności realizacji pod względem modeli finansowania są różne.  

2. Stosunkowo długi okres zwrotu nakładów  a także nieatrakcyjne   modele wsparcia  na 
termomodernizację nie zachęcają  przedsiębiorstw do podejmowania takich działań, raczej są skłonni 
inwestować w nowe źródła energii jak np. farmy fotowoltaiczne.

3. Zmienność prawa nakazuje szczególną ostrożność  przy podejmowaniu ryzyka inwestycyjnego.

4. Konieczne jest koordynowanie działań i tworzenie nowych modeli realizacji transformacji energetycznej 
tak w zakresie organizacyjnym jak i finansowania.
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Dziękuję za uwagę

Zbigniew Michniowski

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie 
„Poszanowanie Energii i Środowiska”

Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
www.sape.org.pl

roundbaltic@sape.org.pl
zmichniowski@gmail.com 

http://www.sape.org.pl/
mailto:roundbaltic@sape.org.pl
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