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PROGRAM PREZENTACJI

Poruszane zagadnienia:

• Oczekiwanie rynku od doradztwa technicznego w zakresie

efektywności energetycznych

• Doradztwo techniczne dla banków komercyjnych w ramach

projektu Elena

• Plusy i minusy różnych modeli doradztwa

• Program RenoWave - One Stop Shop



• Krótkie czasy realizacji opracowań audytów i projektów 

budowlanych,

• Kompleksowość oferowanych rozwiązań                       

(wykonywanie / branie odpowiedzialności za 

dokumentację przez jeden podmiot),

• Bezpośredni dostęp do fachowej / kompetentnej kadry 

technicznej,

• Przygotowanie montażu finansowego inwestycji przed 

podjęciem decyzji przez Inwestora,

• Uzyskanie dofinansowania do dokumentacji (Elena),

• Wsparcie na każdym etapie realizacji zadania                             

(od pomysłu do realizacji inwestycji),

• Rozwiązywanie sporów lub sytuacji „podbramkowych”             

(np. w trakcie weryfikacji audytów przez BGK).

Oczekiwanie 
rynku od 
doradztwa 
technicznego



Model doradztwa technicznego 
komercyjnego

Model doradztwa technicznego 
publicznego

Możliwość pozyskiwania nowych 
klientów do doradztwa 
technicznego

Stosunkowo niskie koszty związane z 
doradztwem

Krótkie czasy realizacji
Doradztwo techniczne jest precyzyjnie 
skierowane na wcześniej zdefiniowaną 
grupę docelową

Skupienie różnych kompetencji w 
jednym miejscu

Transparentność działań

Inne (jakie?) Inne (jakie?)

Zalety

różnych

modeli

doradztwa



Wady

różnych

modeli

doradztwa

Model doradztwa technicznego 
komercyjnego

Model doradztwa technicznego 
publicznego

Duże koszty doradztwa 
technicznego

Brak elastyczności w zakresie wyboru 
firm wykonujących audyty i projekty w 
razie występowania z nimi problemów

Inne (jakie?) Długie czasy realizacji opracowań

Inne (jakie?) Problem z modyfikacją działań 

Inne (jakie?) Inne (jakie?)



• Czy model doradztwa jest zależny od grupy

docelowej, w której chcemy przeprowadzić

działania proefektywnościowe?

• Jaki model doradztwa będzie najbardziej

motywował Inwestora do działań

proefektywnościowych?

• Jak dobrze wybrać firmę / instytucję do 

doradztwa technicznego?

• Inne

Pytania do dyskusji



RenoWave

Partnerzy projektu RenoWave stwierdzili, że w
ich krajach One Stop Shop jako kompletny
system funkcjonuje rzadko lub nie występuje
wcale; różne usługi należące do kompetencji OSS
są oferowane w sposób fragmentaryczny i mają
charakter rozproszony.

Projekt RenoWave będzie rozwijał rozbudowany
i kompleksowy model One-Stop-Shop (OSS)
zaprojektowany specjalnie dla budynków
wielorodzinnych w krajach BSR.

O projekcie



RenoWave

Projekt tworzony jest przez doświadczonych partnerów z siedmiu krajów
BSR reprezentujących szczebel regionalny i miejski, agencje energetyczne i
spółdzielnie mieszkaniowe.

RenoWave będzie charakteryzować się prowadzeniem konkretnych działań
wsparcia/tworzenia OSS na podstawie dotychczas zidentyfikowanych
problemów.

Projekt będzie przedstawiać optymalne funkcjonowanie OSS na lokalnym
rynku usług angażując wszystkich zainteresowanych interesariuszy w
procesie renowacji budynków.

Czas trwania projektu RenoWave: lata 2024 – 2026.
.
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