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Co to jest one-stop-shop?

Komisja Europejska rozpoczęła wparcie pilotażowe OSS w ramach inicjatywy

„Inteligentne finansowanie inteligentnych budynków” oraz za pośrednictwem

„nowej” dyrektywy EPBD w ramach dyrektywy 2018/844/UE (pkt.16)*:

„Punkty kompleksowej obsługi [w oryginale w j.angielskim: one-stop-shop],

które świadczą usługi zintegrowanej renowacji zwiększającej efektywność

energetyczną budynku, jak również stosowanie innych środków i inicjatyw,

takich jak te, o których mowa w inicjatywie Komisji Europejskiej w zakresie

inteligentnego finansowania inteligentnych budynków”

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=pl

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=pl
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Co to jest one-stop-shop?

Kompleksowa obsługa inwestorów w projektach termomodernizacji

budynków w formule one-stop-shop (OSS) to przejrzyste i łatwo dostępne

narzędzia doradcze z punktu widzenia klientów oraz innowacyjne modele

biznesowe z perspektywy dostawców usług.

OSS pokonuje fragmentację rynku zarówno po stronie popytu, jak i podaży,

oferując całościowe rozwiązania renowacyjne obejmujące cały łańcuch funkcji

występujących na rynku termomodernizacji budynków.
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Złożoność projektu poprawy efektywności energetycznej

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pkazimierczyk_-
_przyklad_projektu_poprawy_ee_w_formule_niemal_one-stop-shop.pdf

Przygotowanie 
inwestycji

• Analiza potrzeb i 
możliwości – wariantowy 
audyt energetyczny

• Analiza wykonalności –
studium wykonalności

• Tworzenie zespołu 
realizacyjnego

• Pozyskiwanie finansowania
• Tworzenie szczegółowych 

planów realizacyjnych
• Wyłanianie wykonawców

Przeprowadzenie 
inwestycji

• Wdrożenie struktury 
zarządzania 
wykonawstwem i struktury 
nadzoru

• Realizacja przedsięwzięć 
modernizacyjnych zgodnie 
z planem

• Odbiór prac 
modernizacyjnych i 
wdrożenie eksploatacyjne

Działania 
powykonawcze

• Audyt powdrożeniowy
• Rozliczenie zespołów 

wdrożeniowych
• Wdrożenie monitoringu 

eksploatacyjnego 
wdrożonych systemów

• Rozliczenie finansowania

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pkazimierczyk_-_przyklad_projektu_poprawy_ee_w_formule_niemal_one-stop-shop.pdf
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Różne poziomy 
kompetencji u 
uczestników 
procesu renowacji 
budynków
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Modele 
wsparcia przez 
OSS
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Główne modele biznesowe wsparcia inwestorów
projektu poprawy efektywności energetycznej1

Nazwa modelu Zakres działań Przykłady Odpowiedzialność

POBUDZAJĄCY • Upowszechnianie korzyści 
związanych z poprawą 
efektywności energetycznej

• Pomoc we wstępnym  
określeniu optymalnego 
zakresu projektu 

• Szacunkowe określenie 
korzyści

• Działania informacyjne i 
edukacyjne we wszystkich 
grupach społecznych

• Obiektywne kalkulatory 
oszczędności energii w 
zależności od wybranego 
zestawu przedsięwzięć

• Skuteczność trudna do 
określenia

• Łatwo mierzalna liczbą 
udzielonych porad

• Trudno mierzalna liczbą 
podjętych inwestycji

• Bez monitoringu efektu

KOORDYNACYJNY • Identyfikacja uczestników 
projektu poprawy 
efektywności energetycznej

• Walidacja jakości usług 
świadczonych przez 
dostawców dóbr i usług

• Skompletowanie w jednym 
miejscu informacji o 
wszystkich usługach dobrej 
jakości niezbędnych do 
przeprowadzenia projektu 
poprawy efektywności 
energetycznej

• Brak odpowiedzialności za 
jakościowy rezultat projektu, 
spoczywa ona na wykonawcy
danej usługi

1 Z wykorzystaniem  https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2020/07/INNOVATE_guide_web.pdf

https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2020/07/INNOVATE_guide_web.pdf
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Nazwa modelu Zakres działań Przykłady Odpowiedzialność

INWESTOR ZASTĘPCZY Zarządzanie projektem
całościowo bądź  w 
wybranym przez inwestora 
zakresie

• Zakontraktowanie prac
przygotowawczych

• Pozyskanie finansowania
• Zakontraktowanie i 

rozliczenie wykonawców
• Rozliczenie finansowania
• Wdrożenie monitorowania 

efektów

• Odpowiada za skuteczność
projektu i pośrednio za 
jakość wykonanych prac

• Nie w pełni odpowiada za 
efekty energetyczne

FIRMA ESCO Przeprowadzenie projektu od 
powstania potrzeby do jego 
rozliczenia

• Realizacja wszystkich zadań 
niezbędnych w projekcie

• Pełna odpowiedzialność za 
jakość i efekt energetyczny

• Pełna lub częściowa spłata 
kosztów projektu z 
oszczędności

Główne modele biznesowe wsparcia inwestorów
projektu poprawy efektywności energetycznej
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Formy organizacyjno-prawne one-stop-shop
Nazwa formy Przykłady wdrożenia Plusy Minusy

PUBLICZNA
WEWNĘTRZNA
(jednostka 
organizacyjna 
wewnątrz jst)

Miasta: 
• Frederikshavn DK
• Litomĕřice CZ
• Mantova IT
• Aradippou CYP

Region: 
• Lille FR

• Poparcie polityczne ze 
strony samorządu

• Bezpośrednia kontrola
• Możliwe uzyskanie 

dofinansowania na 
utworzenie OSS

• Mniej aktywna forma
• Wykluczona dla modelu 

ESCO
• Trudności z 

oddelegowaniem lub 
znalezieniem personelu

• Zależność od budżetu jst
• Słabsza widoczność dla 

użytkowników

PUBLICZNA 
ZEWNĘTRZNA
(podmioty z udziałem 
jst celowe, bądź 
istniejące, typu 
agencje)

• Haut de France (Pass Picardie
Rénovation4) FR

• Local energy agency of Grand 
Lyon5 FR

• Extremadura Region Energy 
Agency (AGENEX) ES

• Heerlen one-stop-shop NL

• Bardziej aktywna forma
• Szybkie utworzenie lub 

wykorzystanie 
istniejącego podmiotu

• Niezależny budżet
• Wyraźny sygnał 

polityczny

• Ograniczona kontrola
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Nazwa formy Przykłady wdrożenia Plusy Minusy

PODMIOT PUBLICZNO-
PRYWATNY
(spółka, fundacja, 
stowarzyszenie)

Sociétés d’économie mixte’ 
(SEM) we Francji:
• Grand Est Region 

(Oktave) Ile de France 
Region (Ile de France
Énergies)

• Nouvelle Aquitaine
Region (Artéé)

• Udział zasobów prywatnych 
finansowych i 
kompetencyjnych

• Rozłożone ryzyko 
inwestycyjne

• Wyraźny sygnał polityczny

• Wydłużony czas i 
zwiększone koszty 
utworzenia

• Większe wymagania od 
zarządzających

• Konieczność bilansowania 
kosztów z przychodami

PODMIOTY PRYWATNE
(wolnorynkowe lub 
wybrane przez jst droga 
zamówień publicznych 
bądź koncesjonowane 
przez jst)

• Projekty Parity UK
• KAW  NL
• Klimatfastigheter

Småland SE

• Wyłączność niepublicznych 
zasobów finansowych i 
kompetencyjnych

• Ryzyko inwestycyjne po 
stronie OSS

• Aktywna forma

• Brak bezpośredniej 
kontroli

• Postawienie „na jednego 
konia”

• Mniejsza stabilność z 
uwagi na możliwość 
ograniczania budżetów jst

Formy organizacyjno-prawne one-stop-shop
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OSS – jak wdrożyć w Polsce na poziomie regionalnym

• Identyfikacja potrzeb wsparcia (można wykorzystać diagnozy regionalne RoundBaltic w 7 
województwach) inwestorów w podejmowaniu projektów poprawy efektywności 
energetycznej przez właścicieli:

• Budynków jednorodzinnych
• Budynków wielorodzinnych
• Budynków użyteczności publicznej jst
• MŚP
• Innej infrastruktury miejskiej

• Decyzja o podjęciu tej działalności i wyborze formy organizacyjno-prawnej
• przez jst
• przez podmioty niepubliczne

• Przygotowanie planu działalności, biznes-planu
• Aplikowanie o wsparcie na utworzenie OSS na poziomie regionalnym
• Wsparcie dla jst niższego szczebla w tworzeniu lokalnych OSS
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Pożądane cechy OSS1

Organizacja KOI powinna posiadać następujące cechy oraz spełniać wymienione niżej 
wymagania:
• Sprawdzona kompetencja świadczenia usług w zakresie: 

• przygotowania i przeprowadzenia inwestycji, pozyskania finansowania zewnętrznego, rozliczenia 
inwestycji i sprawdzenia efektów jej realizacji, 

• zagwarantowania efektu energetycznego założonego na etapie przygotowawczym, zarówno dla prostych 
jak również kompleksowych projektów inwestycyjnych.

• Budzić zaufanie u inwestorów, instytucji finansujących oraz wśród wykonawców robót.
• Być neutralna (niezależna) wobec dostawców dóbr i usług dla potrzeb realizacji inwestycji.

1 Sprawozdanie z Drugiego Okrągłego Stołu dot. finansowania efektywności energetycznej w Polsce, Warszawa 
2019 (link).

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/warsaw_rt2_proceedings_pl.pdf
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• Posiadać umiejętność i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów występujących 
w procesach inwestycyjnych.

• Posiadać zasoby finansowe i kadrowe do podjęcia się odpowiedzialności za realizację 
inwestycji oraz osiągnięcie założonych efektów w sensownym okresie po jej zakończeniu / 
oddaniu do użytkowania.

• Usługę KOI mogą oferować organizacje i podmioty, które brały udział w przeprowadzaniu 
projektów poprawy efektywności energetycznej, w tym:

• Zarządcy nieruchomości niepublicznych i publicznych (jst),
• Agencje energetyczne, 
• Profesjonalni audytorzy energetyczni, 
• Instytucje Otoczenia Biznesu, 
• Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych (ESCO)
• Doradcy inwestycyjni i finansowi
• inne

Pożądane cechy OSS1
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Schematy lokalnego rynku usług energetycznych
do obsługi przez OSS

Wariant 1 Wariant 2

Właściciele 
budynków

Gmina

Wykonawcy
(w tym 
ESCO)

Doradcy 
energetyczni

Dostawcy 
paliw i 
energii

Źródła 
finansowania

NGO, 
inicjatywy 

lokalne

Wsparcie przez UE

Właściciele 
budynków

Niepubliczny
operator

Wykonawcy
(w tym 
ESCO)

Doradcy 
energetyczni

Dostawcy 
paliw i 
energii

Źródła 
finansowania

NGO, 
inicjatywy 

lokalne

Wsparcie przez UE
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Dofinansowanie z programu UE ELENA

 ELENA to wspólna inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji 
Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, której celem jest wsparcie 
inwestorów w przygotowaniu projektów inwestycyjnych

 Kwalifikowane inwestycje muszą się mieścić w jednej z 3 dziedzin:
Poprawa efektywności energetycznej: w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych, przez wprowadzanie odnawialnych źródeł energii do 
budynków, w oświetleniu przestrzeni publicznych, systemach ciepłowniczych 
oraz przez rozwój inteligentnych sieci
Zrównoważone mieszkalnictwo: efektywna energetycznie z wykorzystaniem 
OŹE renowacja budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz 
socjalnych
Transport miejski i mobilność: zamiana paliw w środkach transportu na 
niekonwencjonalne oraz działania wspierające rozwój mobilności 
indywidulanej mieszkańców miast
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Dofinansowanie z programu UE ELENA

 Wsparcie ze środków programu ELENA wynosi do 90% kosztów 
przygotowania inwestycji i innych działań związanych z kompleksową obsługą 
inwestora przyznawane w formie dotacji zwrotnej w przypadku niespełnienia 
warunków jej udzielenia, tzn:
• Zrealizowanie (liczone co najmniej od rozpisania przetargu na wybór 

wykonawców) inwestycji kwalifikowanych o wartości co najmniej 30 mln€ 
w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy o dotację

• Zachowanie współczynnika wsparcia, tzw. dźwigni finansowej, który 
wynosi (jako mnożnik wysokości dotacji z programu ELENA):
 20 dla projektów poprawy efektywności energetycznej
 10 dla projektów w mieszkalnictwie
 10 dla projektów związanych z transportem miejskim
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Dofinansowanie z programu UE ELENA

 Usługa wspierana przez program ELENA nosi nazwę „Wsparcie Rozwoju 
Projektu” (w j.angielskim: Project Development Assistance) i może obejmować 
następujące działania:

• audyty energetyczne, studia wykonalności i badania rynkowe;
• strukturyzowanie programów, opracowanie biznes planów,
• doradztwo prawne/finansowe;
• przygotowywanie procedur przetargowych i ustaleń umownych;
• łączenie mniejszych projektów w pakiety bankowe;
• powołanie i prowadzenie jednostki realizującej projekt;
• modelowanie lub symulacje pod kątem przygotowania konkretnych 

inwestycji;
• przygotowanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej w 

połączeniu z przygotowaniem inwestycji.
https://www.eib.org/attachments/documents/elena_faq_en.pdf

https://www.eib.org/attachments/documents/elena_faq_en.pdf
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Dofinansowanie z programu UE ELENA

 W przypadku wnioskowania o wsparcie OSS w sektorze mieszkalnictwa 
kwalifikowane mogą być dodatkowo koszty związane z docieraniem do 
beneficjentów z wykorzystaniem różnorodnych działań marketingowych, 
bezpośrednim doradztwem dla właścicieli pojedynczych budynków w zakresie 
pozyskania finansowania dla inwestycji, wyboru wykonawców, nadzoru nad 
inwestycja itp.
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Dofinansowanie z programu UE ELENA

 Koszty kwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych działań 
można podzielić na następujące kategorie:

• koszty personelu wyraźnie przypisanego do projektu; mogą to być nowo 
zatrudnieni lub obecni pracownicy, lub oddelegowani eksperci pod pewnymi 
warunkami; koszty personelu obejmują rzeczywiste pensje brutto z narzutami 
socjalnymi

• koszty wynikające bezpośrednio z wymagań nałożonych przez EIB (np. 
rozpowszechnianie informacji, audyt finansowy, gwarancja bankowa, ocena 
szczegółowa projektu, tłumaczenia);

• koszty wynikające z należycie uzasadnionych umów podwykonawczych na 
zewnętrzne ekspertyzy i zakupione usługi zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i procedurami przyjętymi przez EIB;

• cła, podatki i opłaty, w szczególności podatek od wartości dodanej, jeśli można 
udokumentować, że podatek ten nie może być odzyskany przez Beneficjenta 
Końcowego;
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Dofinansowanie z programu UE ELENA

 Wnioskodawcą ELENA może być podmiot publiczny lub prywatny, w tym 
władze lokalne, regionalne lub krajowe, zarządy i operatorzy transportu, 
operatorzy mieszkań socjalnych, zarządcy nieruchomości, sieci handlowe, 
przedsiębiorstwa usług energetycznych i instytucje finansowe. Dla jasności te 
podmioty są przykładowymi i nie stanowią wyczerpującej listy.

 Od początku działania tej inicjatywy 94 projekty otrzymały wsparcie z 
programu ELENA, w tym 8 projektów w Polsce – kolejne 4 są w rozwoju. 



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 

Życzymy powodzenia!

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
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