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WPROWADZENIE
W latach 2007-2013 Polska jest największym beneficjentem funduszy w ramach polityki spójności Unii
Europejskiej. Wielkość wspólnotowego wsparcia
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności ma sięgnąć 67 mld euro. Aktualnie
na szczeblu europejskim trwają negocjacje nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE 2014-2020, w tym nad
przyszłością polityki spójności. Jednocześnie na poziomie krajowym rozpoczyna się proces programowania
nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich, tak aby już w 2014 mogły zostać uruchomione nowe programy współfinansowane ze środków
wspólnotowych.

że zwiększanie efektywności energetycznej jest najbardziej korzystną metodą ograniczania emisji CO2 przez
Polskę, a jednocześnie generuje szereg korzyści, takich
jak tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Jako drugie w kolejności –
przynoszące podobne korzyści – zwykle wymieniane
są odnawialne źródła energii, szczególnie rozwijanie
ich w mikroskali i w formie rozproszonej – jako wiele
małych źródeł. Dlatego istotne jest, aby efektywnie
wykorzystać ograniczone środki publiczne, w tym fundusze europejskie, wspierając właśnie efektywność
energetyczną i odnawialne źródła.
Niniejsze opracowanie zlecone przez Polską Zieloną
Sieć i Koalicję Klimatyczną, przy wsparciu merytorycznym CEE Bankwatch Network, a zrealizowane przez
ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii,
ma być zachętą i głosem w dyskusji nad optymalnym
kształtem wsparcia efektywności energetycznej z funduszy polityki spójności 2014-2020.

Wyniki negocjacji nad przyszłością funduszy UE nie
są jeszcze przesądzone, ale z całą pewnością można
stwierdzić, iż w nowej perspektywie budżetowej znacznie więcej środków niż dotąd będzie przeznaczone na
budowę gospodarki niskowęglowej. Tak organizacje
pozarządowe, jak i eksperci oraz politycy podkreślają,
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CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wnioski z wdrażania funduszy UE w latach 2007-2013
1.1. Podsumowanie doświadczeń z wydatkowania funduszy UE w okresie 2007-2013 na wsparcie efektywności energetycznej
przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Uniknięta emisja CO2
w związku z wykonaniem tych projektów wyniosła
55 324,22 ton/rok. W następnej kolejności do poprawy
efektywności energetycznej przyczyniały się projekty
dotyczące budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego i wysokiego napięcia, mające
na celu ograniczenie strat sieciowych, jak również
projekty dotyczące sieci ciepłowniczych oraz węzłów
cieplnych poprzez stosowanie energooszczędnych
technologii i rozwiązań (uniknięta emisja CO2 rzędu
6 658,20 ton/rok), a także projekty polegające na
termomodernizacji budynków (uniknięta emisja CO2
to 1 658,39 ton/rok). Natomiast nakłady inwestycyjne
na jednostkową oszczędność energii pierwotnej w paliwie
największe były w przypadku termomodernizacji budynków i wynosiły 801,99 zł/GJ, a najniższe dla budowy lub
przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w skojarzeniu – 469,30 zł/GJ.

W ramach funduszy Unii Europejskiej w latach 20072013 wyznaczono szereg programów promujących
poprawę efektywności energetycznej. Należy jednak
zauważyć, że już w 2012 roku większość z tych funduszy
jest na wyczerpaniu. Środki na tego rodzaju działania
dostępne były głównie w następujących programach:
1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
a. 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii,
b. 9.2 Efektywna dystrybucja energii,
c. 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej,
2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
3) Regionalne Programy Operacyjne – opracowane
dla poszczególnych województw.
Programy te były skierowane zarówno do sektora
publicznego, jak i przedsiębiorców. To jednak sektor
publiczny częściej był bezpośrednim beneficjentem
środków na efektywność energetyczną. Konkursy
w ramach tych programów cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, przekraczającym przeznaczone na
ten cel środki. W wielu przypadkach projekty, które
dostały dofinansowanie, nie mogłyby zostać zrealizowane bez wsparcia środków unijnych.

Jedną z najważniejszych barier utrudniających przeprowadzanie redukcji zużycia energii w budynkach,
są wysokie koszty początkowe tych działań. Fundusze
polityki spójności mogłyby rozwiązać ten problem,
jednak były dostępne niemal wyłącznie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
nie prywatnych. Co więcej, nawet w tak wąskim zakresie, dotacje na lata 2007-2013 były bardzo niskie
(po niewielkiej realokacji wynosiły 76,7 mln euro, czyli
307 mln zł).3

Niestety, wysokość funduszy przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w programowaniu
na lata 2007-2013 jest bardzo niska. Stanowi ona tylko
0,7%1 środków dostępnych w ramach polityki spójności i nie zaspokaja faktycznego zapotrzebowania na
tego typu mechanizmy finansowe oraz rzeczywistych
wymagań, co do potrzeb realizacji projektów. Ważne
jest zatem, aby w kolejnych latach przeznaczyć więcej funduszy na poprawę efektywności energetycznej,
a także zwiększyć ich oddziaływanie. Takie wykorzystanie środków będzie skutkowało poprawą konkurencyjności gospodarki oraz istotnymi oszczędnościami
budżetowymi, a także utrzymaniem lub wzrostem liczby miejsc pracy.

Należy zatem ponownie rozważyć wysokość wsparcia
dla poszczególnych grup projektów i odbiorców – tak
by odpowiadały na potrzeby beneficjentów. Powinno
się też wprowadzić kredyty preferencyjne, na wzór stosowanych w NFOŚiGW, aby rozszerzyć oddziaływanie
środków UE dostępnych w kolejnych latach.
Ważną grupę barier stanowią generalne utrudnienia
dla wnioskodawców, wśród których można wymienić:
• przedłużające się procedury ogłoszenia konkursu,
• krótkie terminy od momentu ogłoszenia ostatecznych dokumentów aplikacyjnych do momentu
złożenia wniosku,
• wyłączenie przedsiębiorstw z działań termomodernizacyjnych,

Zgodnie z raportem „Ocena wpływu inwestycji
w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem Energii”2, największe
korzyści w postaci unikniętej emisji CO2, związanej
z oszczędnościami energii w wyniku realizacji
projektów, osiągnięto w przypadku budowy lub

Fundusze polityki spójności na rzecz zrównoważonej energetyki, Stanowisko Koalicji Klimatycznej.
Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii, Raport końcowy, NFOŚiGW,
Warszawa 2010...
3
Fundusze polityki spójności na rzecz zrównoważonej energetyki, Stanowisko Koalicji Klimatycznej, 2011.
1
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•
•
•
•
•

wprowadzenie wysokich progów minimalnej wielkości dotacji na pojedynczy projekt skutkujący
wyłączeniem części mniejszych inwestycji,
przesuwanie terminów naborów wniosków,
trudności z uzyskaniem jednoznacznych informacji
w punktach informacyjnych,
długotrwałe procedury oceny wniosków,
niejasności w zakresie kryteriów wyboru projektów (szczególnie w ramach RPO).

Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz
Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich. Celem
ogólnym programu jest wspieranie inwestycji w miastach. Wdrażanie inicjatywy nie jest jednak obowiązkowe. Założeniem instrumentu jest wykorzystywanie
środków zwrotnych, pożyczek, gwarancji i wkładów
kapitałowych, oraz dobrowolne wprowadzanie go
w danym regionie. Region, który zdecyduje się na jego
uruchomienie posiada również dużą swobodę w wyznaczaniu konkretnych celów. W Polsce JESSICA finansowana jest z Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich
(FROM) Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
danego województwa. Dotychczas wprowadziło ją pięć
województw:

Większość z wymienionych powyżej barier dla beneficjentów można usunąć poprzez konsekwentne
działania naprawcze na poziomie administracyjnym.
Dla bardzo zadłużonych samorządów istotną barierą
była konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na
poziomie 15% inwestycji – co powodowało ograniczenie skali inwestycji lub nawet konieczność rezygnacji
z projektu. Pomocny może okazać się zatem fundusz
udzielający pożyczek, np. na okres 5 lat, które byłyby
spłacane z oszczędności kosztów energii w budynkach
użyteczności publicznej. Można przy tym rozważyć
możliwość włączenia takich działań w ramach Inicjatywy JESSICA opisanej poniżej lub stworzenie odrębnego podprogramu, w ramach którego takie środki będą
przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego.

•
•
•
•
•

wielkopolskie (293,7 mln zł),
zachodniopomorskie (160 mln zł),
śląskie (617,8 mln zł),
mazowieckie (137 mln zł),
pomorskie (236 mln zł).

Funkcje Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich pełnią
banki, które zarządzają funduszami.
Dofinansowanie w ramach inicjatywy JESSICA można
uzyskać pod warunkiem ujęcia inwestycji w samorządowym lokalnym planie rewitalizacji. Beneficjentami
instrumentu mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak
i pośrednio samorządy, poprzez powołanie spółki
celowej lub wykorzystanie już istniejącej spółki prawa
handlowego, w której samorząd ma udziały. Ogólnie
oprocentowanie pożyczek opiera się na stopie referencyjnej NBP, które może być pomniejszone o tzw. wskaźnik społeczny (0-2%). Istotnym warunkiem umożliwiającym zakwalifikowanie inwestycji do wsparcia
z programu jest to, żeby była w stanie na siebie zarobić
oraz aby spełniała ważne społeczne funkcje.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na brak wskazania efektu poprawy efektywności w kryteriach
wyboru w programach, które nie były bezpośrednio związane z efektywnością energetyczną.
Do tej grupy barier zalicza się zbyt małą rolę efektywności energetycznej przy ocenie projektów inwestycyjnych i innowacyjnych. Wykazanie wysokiej efektywności energetycznej danego projektu powinno być
obligatoryjne i punktowane w odniesieniu do wyznaczonych dla danego typu inwestycji benchmarków.
Dzięki wprowadzeniu takich kryteriów szereg działań
mogłoby przynosić długookresowe dodatkowe efekty
w zakresie redukcji zużycia energii. Niedostateczne
uwzględnienie kryteriów efektywności energetycznej
oraz możliwości wykorzystania OZE prowadzi do wyboru projektów, które nie konsumują potencjału wzrostu efektywności energetycznej. Pod tym względem
należy zweryfikować priorytety i kryteria przydzielania
środków z programów Unii Europejskiej.

Od spełniania funkcji społecznych zależą warunki
pożyczki i wielkość wskaźnika społecznego. Warunki
te nie są jednakowe i w każdym regionie są ustalane
indywidualnie. Maksymalny okres spłaty pożyczki oraz
karencja w spłacie kapitału również nie jest jednolita dla całego programu JESSICA. Są określane przez
każdy FROM. W województwach, które wprowadziły
już instrument okres spłaty pożyczki wynosi 15-20 lat,
a karencja w spłacie kapitału 2-4 lat. Z pożyczki można
sfinansować do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Inicjatywa JESSICA
Inicjatywa JESSICA jest to instrument finansowy,
który pierwszy raz pojawił się dopiero w perspektywie funduszy unijnych 2007-2013. Jest to wspólne
przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego
Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Nazwa inicjatywy pochodzi z języka angielskiego

W województwie zachodniopomorskim oraz wielkopolskim obszarami, które mogą być finansowane w ramach mechanizmu JESSICA są rewitalizacja obszarów
miejskich oraz mieszkalnictwo wraz z renowacjami
i pracami remontowymi.
7

Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce

Województwo mazowieckie poszerzyło obszar wsparcia z programu JESSICA. Dodatkowo dofinansowane
mogą być projekty związane z ochroną powietrza,
ziemi, bezpieczeństwem energetycznym i odnawialnymi źródłami energii.

•
•

W województwie śląskim skupiono się natomiast na
rekultywacji terenów pogórniczych.

•

Województwo pomorskie wspiera takie projekty jak:
• rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,
• budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie:
parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości,

•

rozbudowa i przebudowa istniejącej oraz budowa
nowej infrastruktury transportu trolejbusowego,
autobusowego i szynowego,
likwidacja istniejących systemów ogrzewania
węglem i podłączenie odbiorców do miejskiego
systemu ciepłowniczego oraz lokalnych systemów
ciepłowniczych,
rozbudowa/przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych,
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wraz z przekształceniem istniejących systemów ogrzewania oraz przebudową źródeł ciepła
na wykorzystujące OZE.

1.2. Główne potrzeby w zakresie wspierania efektywności energetycznej
Strategia długookresowa

Główny dokument strategiczny na szczeblu unijnym
„Europa 2020”4 określa ogólne obszary działania dla
państw członkowskich w perspektywie do 2020 roku.
Strategicznym celem jest budowa zrównoważonej
i konkurencyjnej gospodarki efektywnie korzystającej
z zasobów. Zaleca się wsparcie dla nowych procesów
i technologii, w tym przyjaznych środowisku. Szczególnym obszarem zainteresowania w tej strategii jest wzrost
konkurencyjności sektora przedsiębiorstw, w tym i MŚP.

Strategia długookresowa przedstawia perspektywę
rozwoju kraju do 2030 roku. Określa wyzwania dla
gospodarki i społeczeństwa w celu poprawy jakości
życia. Jednym z tych wyzwań jest „Bezpieczeństwo
energetyczno-klimatyczne”. Do niego przypisano również projekty kluczowe, z których trzy dotyczą poprawy
efektywności energetycznej. DSRK zaleca modernizację sieci elektroenergetycznych wraz z budową wysokosprawnych i niskoemisyjnych elektrowni, a także
wdrażanie systemów zintegrowanych, inteligentnych
pomiarów oraz budowę inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Strategia zakłada również wsparcie
rozwoju lokalnych hybrydowych systemów energetycznych, a także upowszechnianie oznaczeń energochłonności towarów i urządzeń.

W zakresie czystej i efektywnej energii istotne jest
osiągnięcie celów 3 x 20 poprzez takie działania jak:
modernizacja transportu w miastach, stosowanie
norm i przepisów w zakresie efektywności energetycznej budynków, czy promowanie działań skutkujących
oszczędzaniem energii. Do celów i zaleceń zawartych
w dokumencie „Europa 2020” nawiązuje również
komunikat Komisji Europejskiej „Europa efektywnie
korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020”5.

Strategia średniookresowa
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) uwzględnia ocenę
rezultatów dotychczas podejmowanych działań rozwojowych oraz rekomendacje dla kształtowania polityki
rozwoju zawarte w dokumencie przygotowanym przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – „Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony”8.

Jednymi z podstawowych krajowych dokumentów strategicznych jest „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”6 (DSRK)
z 2011 roku oraz „Strategia Rozwoju Kraju 2020”7
przedstawiająca główne cele, trendy i wyzwania strategiczne dla kraju do 2020 roku – średniookresowa
strategia rozwoju (ŚSRK).

Głównym celem ŚSRK jest szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawa życia ludzi poprzez wzmacnia-

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2011.
6
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
7
Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
8
Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
4
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nie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów. W związku z tym zostały określone obszary
strategiczne, w których będą się koncentrować główne
działania. Strategia ta określa też niezbędne interwencje celem przyspieszenia procesów rozwojowych.

tematykę gospodarowania ciepłem i energią elektryczną. Innym istotnym zadaniem jest stworzenie możliwości realizowania działań proefektywnościowych
dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Ponadto
strategia uwzględnia też rozwój kogeneracji oraz firm
ESCO (Energy Saving Company) realizujących usługi
z zakresu zmniejszania zużycia energii. Strategia zaleca,
aby działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej koncentrowały się głównie na sektorze transportowym i gospodarstwach domowych.

Jednym z celów strategicznych określonych w ŚSRK jest
zwiększenie konkurencyjności gospodarki. W ramach
tego priorytetu określono m.in. cel „Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska”.
Działania podejmowane w tym obszarze powinny
polegać na modernizacji istniejących i budowie nowych
linii elektroenergetycznych oraz wdrażaniu systemów
inteligentnych sieci energetycznych. Niezbędne będą
również modernizacje celem zmniejszania awaryjności
systemów i ograniczania strat w przesyle oraz umożliwiające włączanie różnych źródeł energii. ŚSRK zaleca,
aby w energetyce wspierana była kogeneracja umożliwiająca jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej
i ciepła.

W sektorze energetyki zawodowej niezbędne będą
działania modernizacyjne sieci elektroenergetycznych
w celu poprawy pracy systemu. Istotne jest również
wdrażanie rozwiązań związanych z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi. W celu spełnia wymogów unijnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, strategia proponuje wspieranie inwestycji tego typu
poprzez ujednolicanie procedur administracyjnych.
Strategia BEiŚ analizuje również rozwój energetyczny
obszarów podmiejskich i wiejskich. W tym obszarze
powinny znaleźć się działania polegające na wzroście
wykorzystania nowoczesnych źródeł energii. Celem
jest również wyeliminowanie przerw w dostawie energii poprzez modernizację sieci przesyłowo-dystrybucyjnej. Samorządy również powinny dążyć do poprawy
efektywności energetycznej na swoim terenie, realizując m.in. inwestycje w oświetlenie drogowe.

Perspektywa średniookresowa w analizie uwzględnia
również działania dla odbiorców końcowych energii
polegające na stosowaniu dostępnych i sprawdzonych
technologii termomodernizacji sieci ciepłowniczych
i budynków. Ponadto nakłada obowiązek wprowadzania minimalnych standardów dla produktów i urządzeń
zużywających energię, oznaczania ich energochłonności oraz stosowania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków.

Krajowy Program Reform. Europa 2020

Innym obszarem działań uwzględnionym w ŚSRK są
prace nad innowacyjnymi technologiami w systemach
energetycznych. Nowe technologie mogą znaleźć
zastosowanie m.in. w układach opartych na OZE, czy
obiegach gazowo-parowych IGCC.

Kolejnym krajowym dokumentem strategicznym,
w którym poruszono zagadnienia energetyki i efektywności energetycznej jest „Krajowy Program Reform.
Europa 2020”10. Dokument ten zakłada powiązanie
polskich celów z priorytetami wyznaczonymi w strategii unijnej „Europa 2020”. Uwzględnia on jednocześnie
krajową specyfikę, wyzwania i bariery. W tym dokumencie zaleca się następujące działania z zakresu efektywności energetycznej:
• rozwój i modernizację sieci energetycznych (głównie średniego i niskiego napięcia),
• rozwój inteligentnych sieci energetycznych,
• zwiększanie efektywności energetycznej,
• dywersyfikację źródeł energii oraz inwestycje
w OZE,
• poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
• stosowanie technologii energetycznych ograniczających emisje pyłów oraz NOx i SO2,
• rozwój i modernizację infrastruktury budowlanej,
w tym termomodernizację.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Innym bardzo ważnym dokumentem jest Strategia
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”9 (BEiŚ),
która uszczegóławia ŚSRK i nawiązuje do kluczowych
inicjatyw dokumentu „Europa 2020”. Podstawowym
celem strategii BEiŚ jest zapewnienie wysokiej jakości
życia z uwzględnieniem ochrony środowiska i rozwoju sektora energetycznego. Zagadnienie efektywności energetycznej jest ujęte w drugim celu rozwojowym, jakim jest „zapewnienie gospodarce krajowej
bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię”. W ramach tego celu strategia zaleca stworzenie
programu edukacyjnego poprawy efektywności energetycznej, który w szczególności powinien uwzględniać
9

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. Perspektywa 2020 r., Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2011.
Krajowy Program Reform. Europa 2020, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
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Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”11 jest
również dokumentem poruszającym kwestię efektywności energetycznej. W dokumencie opisano działania
prowadzące do zmniejszenia energochłonności gospodarki Polski oraz do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Do działań zalecanych do realizacji w tym
zakresie zalicza się:

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

zwiększanie produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również ze źródeł poniżej 1MW,
wspieranie działań oraz prac naukowo-badawczych, których celem jest wzrost efektywności
energetycznej na szczeblu krajowym,
wprowadzenie obowiązku stosowania świadectw
charakterystyki energetycznej dla mieszkań i budynków,
oznaczanie energochłonności produktów i urządzeń zużywających energię wraz z określeniem ich
minimalnych standardów,
zmniejszanie strat sieciowych w przesyle i dystrybucji.

•
•
•
•

Ze względu na strategiczny charakter powyższych
działań większość z nich została również wybrana do
alokacji środków UE na lata 2014-2020. Wstępną propozycję podziału funduszy unijnych na efektywność
energetyczną przedstawiono w części 2 niniejszego
opracowania pt: „Wdrażanie funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 – priorytety, alokacja środków,
cele szczegółowe i wskaźniki rezultatu”.

Efektem tego typu działań będzie również zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń, poprawa efektywności ekonomicznej gospodarki oraz wzrost jej konkurencyjności.
Podsumowanie
Analizę głównych potrzeb w zakresie wspierania efektywności energetycznej przeprowadzono na podstawie
sześciu dokumentów strategicznych:
•
•
•
•
•
•

Transport
Oprócz wybranych działań istnieje znaczne pole do
poprawy efektywności energetycznej i redukcji zużycia
energii w sektorze transportu, jednak takie działania
powinny być wpisane właśnie w program dotyczący funduszy na inwestycje w tym sektorze. Do głównych działań prowadzących do redukcji zużycia energii
w transporcie można zaliczyć:

Europa 2020 (2010),
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2011),
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2011),
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (2011),
Krajowy Program Reform. Europa 2020 (2011),
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009).

•

Z analizy wynika, że powyższe dokumenty wskazują
na bardzo zbliżone priorytety w zakresie efektywności
energetycznej. Do głównych działań zapisanych w w/w
dokumentach zalicza się:

•
•

•

•

•
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niczania strat w przesyle, umożliwiające włączanie
dodatkowych źródeł energii,
rozwój lokalnych hybrydowych systemów energetycznych,
budowę wysokosprawnych i niskoemisyjnych elektrowni,
rozwój kogeneracji,
rozwój firm ESCO (Energy Saving Company)
realizujących usługi z zakresu zmniejszania zużycia
energii,
termomodernizację budownictwa oraz sieci
ciepłowniczych,
programy edukacyjne dotyczące poprawy efektywności energetycznej,
wspieranie prac badawczo-rozwojowych oraz
innowacyjności,
wprowadzenie obowiązku stosowania świadectw
charakterystyki energetycznej dla mieszkań
i budynków,
oznaczanie energochłonności produktów i urządzeń zużywających energię wraz z określeniem ich
minimalnych standardów.

•

wdrażanie systemów zintegrowanych inteligentnych pomiarów oraz budowy inteligentnych sieci
elektroenergetycznych,
modernizację sieci przesyłowo-dystrybucyjnej
celem zmniejszania awaryjności systemów i ogra-

•

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
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zakup i/lub modernizację środków transportu
komunikacji miejskiej,
budowę ścieżek rowerowych,
budowę parkingów P+R „parkuj i jedź” oraz B+R
„zaparkuj rower i jedź”,
tworzenie nowych oraz przedłużanie istniejących
linii transportu miejskiego,
wdrażanie systemów sterowania ruchem na kluczowych trasach, tunelach, newralgicznych punktach miasta,
tworzenie infrastruktury dla systemu „car-sharing”
(dzielenia się samochodem),
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•
•
•

wprowadzenie systemów zarządzania ruchem
i infrastrukturą transportową,
wprowadzenie systemów zwiększających płynność
ruchu kołowego,
wprowadzenie transportu modalnego redu-

kującego transport
ciężarowymi.

towarów

samochodami

Tego rodzaju zadania powinny być jednak finansowane
ze środków wspierających transport i infrastrukturę.

1.3. Środki na działania w zakresie efektywności energetycznej – poza funduszami Unii Europejskiej
Środki na poprawę efektywności energetycznej, poza
funduszami UE, obejmują działania w sektorach:

5. Inne finansowane ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

•
•
•

Celem dwóch pierwszych podanych wyżej programów
jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz podmiotach sektora finansów
publicznych. Środki w ramach Systemów zielonych
inwestycji dostępne są w okresie 2010-2014. Do wykorzystania przewidziano 1 055 mln zł w formie dotacji,
a w formie pożyczek 1 010 mln zł.

mieszkalnictwa (gospodarstwa domowe),
publicznym,
przedsiębiorstw, w tym MŚP.

Na działania termomodernizacyjne w sektorze mieszkalnictwa przewidziane są środki w ramach Funduszu
Termomodernizacji i Remontów na lata 2008-2016.
Oprócz gospodarstw domowych z funduszu mogą
korzystać również jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz przede wszystkim finansowany jest
z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie
budżetowej. Środki dostępne są w formie premii w wysokości 20% kwoty kredytu. Budżet na ten cel wynosi
około 200 mln zł rocznie. Warto jednak zwrócić uwagę,
iż wpływy do funduszu zmieniają się co roku i np.
w 2010 r. wpływy z budżetu państwa wyniosły zero
złotych. Brak stabilności mechanizmów wsparcia jest
jedną z ważniejszych barier planowania inwestycji, również z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

PolSEFF to Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju. Budżet programu wynosi
150 mln EUR. Program skierowany jest do małych
i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane
inwestycjami w nowe urządzenia i technologie wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych lub obniżające
zużycie energii. Środki można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EUR.
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej przeznaczają środki z osi priorytetowych dotyczących ochrony atmosfery. Każde
województwo indywidualnie określa szczegółowe rodzaje działań, które mogą zostać objęte dofinansowaniem. Beneficjentami Wojewódzkich Funduszy oprócz
jednostek sektora publicznego mogą być również
przedsiębiorcy. Środki dostępne są w formie dotacji
oraz pożyczek.

Dla sektora publicznego dostępne są m. in. następujące programy:
1. System zielonych inwestycji (Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
finansowany ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2. System zielonych inwestycji (Część 5) – zarządzanie
energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej;
3. Program Operacyjny „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii” dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego w latach 2012– 2017;
4. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF - Polish Sustainable
Energy Financing Facility);

Mechanizm EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
Po 2014 roku na działania termomodernizacyjne
w sektorze publicznym będzie można pozyskać środki
z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Wyżej przytoczony Program Operacyjny „Oszczędność
energii i promocja odnawialnych źródeł energii” jest
programem nowym, obecnie (kwiecień 2012 r.) opracowywanym. Powinien być wdrożony w latach 2012-2017.
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Przewiduje się, że będzie on obejmował następujące
rodzaje projektów:
•
•

•

wdrożenia w 2012 roku. Przewidywany budżet wynosi
542 mln zł. W ramach tego programu będą mogły być
finansowane następujące rodzaje projektów:

termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej,
zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła o mocy
do 3 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi
i ekologicznymi źródłami energii w budynkach
użyteczności publicznej,
modernizacja węzłów cieplnych.

•
•
•

W ramach budżetu Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przewidziane jest 75 mln EUR.

•
•

Działania w sektorze przedsiębiorstw, w tym i MŚP,
dofinansowuje się m.in. z następujących programów:

Nowym programem jest również System Zielonych
Inwestycji (Część 2) – Modernizacja i rozwój ciepłownictwa. Rozpocznie się on w 2014 roku. Planowane
środki w wysokości 1050 mln zł będzie można pozyskać
w formie dotacji z budżetu na takie działania jak:

a) Efektywne wykorzystanie energii (Część 1) –
dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
b) Efektywne wykorzystanie energii (Część 2) –
dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
c) Program priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
d) System zielonych inwestycji (Część 2) – Modernizacja i rozwój ciepłownictwa finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
e) Inne finansowane ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek
wytwórczych energii cieplnej na spełniające
wymogi wysokosprawnej kogeneracji,
modernizacja istniejącej sieci,
likwidacja węzłów grupowych i budowa węzłów
indywidualnych,
wykonanie telemetrycznych systemów nadzoru
pracy sieci i węzłów,
przyłączenia nowych odbiorców do sieci,
budowa instalacji c.c.w. w budynkach.

Działania polegające na promocji, informacji i edukacji mogą być sfinansowane ze środków ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Planuje się,
że program będzie realizowany w latach 2012-2016
z budżetem wysokości 2 mln zł rocznie.

Planowane środki dla audytów energetycznych w wysokości 40 mln zł występują w formie dotacji z budżetu
i będą one finansowane w latach 2011-2014. Natomiast zadania inwestycyjne dofinansowane są w formie pożyczek do 70% poniesionych kosztów w okresie
2011-2015. Budżet na te zadania wynosi 780 mln zł.
Do zadań tego typu zalicza się:
•

działania promocyjno-informacyjne w obszarze
inteligentnych sieci,
wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych
(AMI),
wdrażanie w ramach projektów Smart Gridu
rozproszonych odnawialnych i/lub alternatywnych
źródeł energii, urządzeń magazynujących energię,
wdrażanie inteligentnych sieci oświetleniowych,
przygotowywanie technicznych studiów wykonalności oraz opracowań w zakresie specyfikowania
i określania standardów dla projektów inteligentnych sieci energetycznych.

Na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej środki będzie można pozyskać również
z nowego instrumentu – systemu białych certyfikatów.
Planowany okres wdrażania dla tego programu to lata
2013-2016. Tak krótki okres projektowanego funkcjonowania oraz brak pewności, co do kontynuowania
systemu białych certyfikatów może jednak zmniejszyć
wagę tego mechanizmu dla inwestorów.

wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania
energią i jej jakością,
racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez
wykorzystanie energooszczędnych systemów,
racjonalizacja zużycia energii cieplnej i gazu,
modernizacja procesów przemysłowych.

Miejsce funduszy UE w finansowaniu efektywności
energetycznej w Polsce w latach 2014-2020
Powyżej opisane programy wsparcia efektywności
energetycznej będą realizowane głównie do 2014 roku
(rzadziej do 2016 roku), dlatego środki z funduszy UE
w nowym okresie programowania na lata 2014-2020

Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne
jest nowym programem w NFOŚIGW planowanym do
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Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce

powinny być istotnym uzupełnieniem i rozszerzeniem
powyższych działań, które już służą wypełnieniu najbardziej istotnych celów w zakresie redukcji zużycia
energii w Polsce. Szczególnie ważne będzie włączenie do finansowania działań termomodernizacyjnych
mniejszych odbiorców (w tym właścicieli domów jednorodzinnych i MŚP), którzy do tej pory nie korzystali
z możliwości dofinansowania tych działań.

przedsiębiorców zużywających poniżej 50 000 MWh
rocznie (czyli podmiotów nieobjętych dotychczas programem NFOŚiGW Efektywne wykorzystanie energii).
Rolą funduszy UE powinno być również promowanie
poprzez wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii. Jednym z kierunków takich działań
może być m.in. głęboka termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej skutkująca wykorzystaniem
technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami
termoizolacyjności oraz wsparcie budowy pasywnych
budynków użyteczności publicznej. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyboru działań przedstawiono w części 2 publikacji.

Ważne jest również wykorzystanie potencjału, jaki
drzemie w przemyśle. Przykładem uzupełnienia środków krajowych funduszami UE mogą być dotacje na
audyty energetyczne oraz dotacje połączone z kredytem preferencyjnym na działania inwestycyjne dla

CZĘŚĆ 2. Wdrażanie funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020
– priorytety, alokacja środków, cele szczegółowe i wskaźniki rezultatu duktu
w Polsce, jednak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym
zakresie. Według danych z Ministerstwa Gospodarki
efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest
około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii
Europejskiej i około 3 razy niższa niż w najbardziej
rozwiniętych krajach europejskich.13 Należy zatem
działać wielokierunkowo w zakresie rozdziału środków
z UE, ponieważ na wielu płaszczyznach istnieje duża
potrzeba modernizacji.

Z raportu „Profil Efektywności Energetycznej:12 Polska.
Trendy Efektywności Energetycznej” wynika, że w latach 1996-2009 wskaźnik efektywności energetycznej (ODEX) dla całej gospodarki Polski obniżył się
o 41%. Natomiast roczne tempo poprawy efektywności
w latach 1996-2003 wyniosło 6% i było znacznie
wyższe niż w latach następnych. Największy postęp
odnotowano w przemyśle, a najmniejszy w transporcie.
Dotychczasowe działania podjęte przy udziale funduszy UE pozwoliły zwiększyć efektywność energetyczną

Tabela 1. Potencjał efektywności energetycznej w Polsce w 2020 r.14
Obszary poprawy efektywności energetycznej

Potencjał (TWh/rok)15

Sprzęt gospodarstwa domowego i oświetlenie mieszkań

9,7

Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej,
małe i średnie przedsiębiorstwa, lokalna produkcja ciepła

142,5

Napędy

12,4

Oświetlenie ulic i placów

1,3

Oświetlenie hali i warsztatów

0,3

W dalszej części omówiono wybrane kierunki działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej
w Polsce.

W tabeli 1 przedstawiono potencjał poprawy efektywności w wybranych obszarach obejmujących użytkowanie energii elektrycznej i ciepła. Największy potencjał
poprawy przypada na sektory budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej.

„Profil Efektywności Energetycznej: Polska. Trendy Efektywności Energetycznej”, murre, ODYSSE, 2011
http://www.mg.gov.pl/node/8139.
14
Raport „Możliwości zwiększania efektywności energetycznej Polski w ramach wdrażania Pakietu Energetyczno – Klimatycznego”, Szymon Liszka, Sławomir
Pasierb, Jerzy Wojtulewicz, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, 2009, http://www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/materialy_konferencyjne/id/8/
15
Oszacowana ilość energii, która może być zaoszczędzona w ciągu roku na skutek możliwych do podjęcia działań i zastosowania dostępnych bardziej efektywnych technologii.
12
13
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Termomodernizacja

Wodnej, Narodowy Fundusz Zdrowia) od roku 2013
budowane były zgodnie ze standardem domu o niemal
zerowym zużyciu energii. Działania te, podobnie jak
w przypadku głębokiej termomodernizacji, będą istotnym wkładem do budowy wzorcowej roli administracji
publicznej w realizacji polityki wzrostu efektywności
energetycznej.

Istotnym elementem poprawy efektywności w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności
publicznej jest przeważnie niska zdolność kredytowa tych grup docelowych, a także brak środków na
jakiekolwiek inwestycje. Przekłada się to na niewielkie
możliwości wykonania termomodernizacji na zasadach rynkowych. Stąd działania termomodernizacyjne
nie wykorzystują potencjału redukcji zużycia energii
w tych grupach budynków. Odbywa się to zatem niejako przy okazji modernizacji budynków i nie są przy tym
stosowane najlepsze możliwe rozwiązania – przeważnie średniej grubości izolacja ścian, rzadziej dachów.
Termomodernizacja kompleksowa może zatem doprowadzić do szerszego wykorzystania potencjału redukcji
zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budownictwie.
Istotne jest ponadto, by audyty energetyczne i prace
projektowe były również możliwe do sfinansowania
ze środków UE w formie dotacji, a audyt mógł być
wykonany w formie uproszczonej. Szacowane nakłady
inwestycyjne w zakresie poprawy efektywności
energetycznej polskiego budownictwa wynoszą
ok. 426 mld zł.16 Wielkość ta dotyczy termoizolacyjności budynków i ich autonomicznych systemów grzewczych, obejmującej budynki mieszkalne, użyteczności
publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Akcje informacyjne
Działania podjęte w celu redukcji zużycia energii elektrycznej są w Polsce szczególnie istotne ze względu na
dominację wytwarzania energii elektrycznej z węgla
w technologiach o niskiej sprawności i generujących
znaczne emisje CO2. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych, MŚP i budynkach użyteczności publicznej
powinno być jednym z głównych kierunków działań.
Stąd tak istotna rola dużych krajowych akcji informacyjnych na rzecz efektywności wykorzystania energii,
ponieważ w ten sposób najłatwiej jest uruchomić
potencjał poprawy efektywności energetycznej najmniejszych użytkowników energii.
Wsparcie firm ESCO
Działalność firm ESCO ma na celu wykonanie przez
podmioty prywatne działań proefektywnościowych
na zasadach rynkowych. Innymi słowy ich powstanie
generuje wykonanie efektywnych kosztowo działań
na rzecz redukcji zużycia energii. Zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE obowiązkiem państwa jest promocja
tych firm. Informowanie o ich działaniu jest niezbędne,
tym bardziej, że w Polsce mamy do czynienia z ogromem potrzeb, które firmy te mogą zaspakajać. Barierą
jest jednak brak zaufania do tego typu rozwiązań przez
przedsiębiorców, a także wysoki koszt pozyskania środków na inwestycje przez spółki ESCO.

Aktualnie działania realizowane w ramach funduszu
termomodernizacyjnego zmniejszają zapotrzebowanie na energię w budynku średnio o 30%, ale potencjał oszczędności jest zwykle wyższy. Takie działanie
„zamraża” na długie lata potencjał efektywności energetycznej; a także, nawet w przypadku, gdy zostanie
on wykorzystany, dwuetapowe działanie jest droższe.17
Celowym zatem wydaje się dotowanie głębokiej termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej.
Poza efektem energetycznym osiąga się tym samym
synergiczny efekt informacyjny i promocyjny, dzięki
czemu nowe i sprawdzone rozwiązania będą mogły być
kopiowane również przez indywidualnych konsumentów. Istotne jest jednak, by monitorować rzeczywiste
oszczędności i szeroko informować o tym społeczność
odwiedzającą te budynki.

Należy rozważyć stworzenie specjalnego funduszu,
z którego firmy ESCO będą mogły udzieać kredytów
na zasadach preferencyjnych, co pozwoli zrealizować najbardziej efektywne kosztowo działania na
zasadach rynkowych. W interesie firm ESCO będzie
identyfikacja najbardziej obiecujących działań proefektywnościowych, zarówno u użytkowników komercyjnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego.
Takie podejście może istotnie przyspieszyć wdrażanie działań proefektywnościowych i maksymalizować
wykorzystanie środków poprzez zwrot zaciągniętego
kredytu do puli środków funduszu dla firm ESCO.

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii
Postuluje się ponadto aby wszystkie budynki publiczne, których budowa dofinansowana jest z pieniędzy
publicznych (Fundusze strukturalne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki

Raport „Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego”, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski w Katowicach we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
Katowice 2009.
17
„Efektywność zużycia energii – między deklaracjami, stanem obecnym a przyszłością”, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012.
16
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Modernizacja sieci i wprowadzenie systemów
Smart Grid

Mając powyższe na uwadze, w opracowanej analizie
wykorzystania funduszy UE na wsparcie efektywności
energetycznej w latach 2014-2020, określono jednocześnie priorytety inwestycyjne na podstawie katalogu
zawartego w poniższych aktach UE:

Przy podziale środków na efektywność energetyczną
należy szczególnie wesprzeć inwestycje w modernizacje infrastruktury sieciowej – zarówno przebudowę
sieci w celu ograniczenia strat, jak również rozwój inteligentnych sieci energetycznych i instalację mikroźródeł energii u konsumentów energii. To właśnie tworzenie nowej grupy małych producentów (prosumentów)
pozwoli ograniczyć straty sieciowe, szczególnie na
odcinkach sieci średniego i niskiego napięcia. Działanie
to wymaga jednak budowy infrastruktury umożliwiającej wpięcie w sieć mikro i małych źródeł rozproszonych. Modernizacja powinna jednak wykraczać poza
potrzeby wynikające z technicznego zużycia sieci na
skutek długotrwałej eksploatacji.

1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
2. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzeniu Rady (WE) nr 1084/2006.
Każdy priorytet inwestycyjny podzielono na osie priorytetowe, którym przypisano proponowaną alokację środków. Dla osi określono też cele szczegółowe.
Wybór celów szczegółowych uzasadniono w odniesieniu do sytuacji wyjściowej oraz identyfikacji niezbędnych działań zalecanych w dokumentach strategicznych, tak na szczeblu unijnym, jak i krajowym.
Do każdego celu strategicznego zaproponowano
odpowiednie wskaźniki rezultatu zgodnie z załącznikami wyżej podanych dokumentów. Zestawienie wyników analizy przedstawiono w tabeli nr 2.

Z analiz potrzeb modernizacyjnych sieci dystrybucyjnej
energii elektrycznej wynika, że na pokrycie najpilniejszych inwestycji potrzeba ponad 9 mld euro.18 Nakłady
te wynikają m.in. z takich uwarunkowań, jak konieczność dotrzymania standardów jakościowych i pewności zasilania, wzrostu zapotrzebowania na energię
u istniejących odbiorców, obniżania strat sieciowych,
czy przyłączania nowych odbiorców do sieci. Przestarzałe sieci dystrybucyjne i przesyłowe powodują straty ogromnej ilości energii, tym bardziej, że trzeba ją
przesyłać na bardzo duże odległości (w północnej części Polski istnieje istotny niedobór mocy wytwórczych
w stosunku do zapotrzebowania).

Propozycję wstępnej alokacji środków na poszczególne
osie priorytetowe wykonano wykorzystując szacunkowe
nakłady inwestycyjne składowych celów szczegółowych. Nie uwzględniono przy tym kosztów obsługi
rozdziału dotacji ani rezerwy przeznaczonej na różnicę
kursów walut. Przy szacunkowych obliczeniach przyjęto kurs walut 4,2 PLN/EUR.

Wspomniane ponad 9 mld euro na zaspokojenie potrzeb inwestycji w sieci średnich i niskich napięć dotyczy zwłaszcza rejonów wiejskich. Modernizacje takie
powinny być wykonane również ze względu na konieczność przesłania energii ze źródeł rozproszonych.
Taka rozbudowa powinna być prowadzona razem z instalacją systemów Smart Grid.
Przyłączanie do sieci mikrogeneracji rozproszonej
stwarza kolejne wyzwania dla sieci elektroenergetycznej. Z drugiej strony sam zakup małych źródeł nie jest
opłacalny dla inwestorów bez wsparcia finansowego
– ze względu na nadal wysokie koszty tych urządzeń
w stosunku do przychodów lub oszczędności, jakie
generują.

RAPORT PTPIREE „Wykorzystanie funduszy europejskich na modernizację i rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce w perspektywie finansowej
2007-2013”. PTPIREE, Poznań 2009.
19
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
18
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Tabela 2. Priorytety inwestycyjne z propozycją alokacji środków UE na poszczególne cele szczegółowe
Priorytet inwestycyjny

Proponowana alokacja
środków UE [EUR]

Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Promowanie
efektywności
energetycznej i
korzystania z energii
odnawialnej w
małych i średnich
przedsiębiorstwach

Oś 1
580mln €

Cel 1: Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię w MŚP

Zmniejszenie zużycia
energii o … [kWh/rok]

Oś 2
480 mln €

Cel 2: Redukcja zużycia
energii pierwotnej w
procesach wytwarzania
energii w MŚP

Zmniejszenie zużycia
energii pierwotnej o …
[kWh/rok]

Wsparcie efektywności
energetycznej w
infrastrukturze
publicznej

Oś 1
560 mln €

Cel 1: Redukcja
zapotrzebowania na
energię w infrastrukturze
publicznej

Zmniejszenie zużycia
energii o … [kWh/rok]

Oś 2
140 mln €

Cel 2: Redukcja zużycia
energii pierwotnej w
procesach wytwarzania
energii

Zmniejszenie zużycia
energii pierwotnej o …
[kWh/rok]

Rozwój inteligentnych
systemów dystrybucji
na niskich poziomach
napięcia

Oś 1
240 mln €

Cel 1: Redukcja strat
sieciowych

Zmniejszenie zużycia
energii o … [kWh/rok]

Promowanie strategii
niskoemisyjnych dla
obszarów miejskich

Oś 1
240 mln €

Cel 1: redukcja zużycia
energii na obszarach
miejskich

Zmniejszenie zużycia
energii o … [kWh/rok]

Oś 2
620 mln €

Cel 2: Poprawa
jakości powietrza
atmosferycznego
poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń do
powietrza

Szacowany spadek emisji
gazów cieplarnianych
wyrażony w
równoważnikach CO2
[tony równoważnika CO2]

W zakresie wyboru mechanizmów wsparcia przyjęto
zasadę, że wsparcie w formie dotacji należy kierować
na takie działania jak audyty energetyczne, czy kampanie informacyjne oraz działania inwestycyjne wykonywane przez Jednostki Samorządów Terytorialnych.
Dla pozostałych beneficjentów i działań preferowane jest połączenie mechanizmu dotacji z kredytami
preferencyjnymi. Pozwoli to na wykonanie najbardziej
efektywnych ekonomicznie działań i jednocześnie
umożliwi powrót środków z kredytów preferencyjnych
do funduszu rewolwingowego, z którego będzie można wspierać inwestycje w kolejnych latach, co znacznie
rozszerzy możliwości oddziaływania funduszy UE na
wzrost efektywności energetycznej w Polsce.

W kolejnym kroku (w tabeli nr 3) każdemu zaproponowanemu „celowi szczegółowemu” przypisano „działanie”, które ma uzyskać wsparcie finansowe. Wyboru
działań dokonano na podstawie Wspólnych Ram Strategicznych.19
Dla wszystkich działań wskazano główne grupy beneficjentów, jak również formę wsparcia.
Ponadto dla poszczególnych działań sformułowano
wskaźniki produktu. Zaproponowano też stan docelowy, jaki powinien być osiągnięty w 2022 roku w ramach poszczególnych działań.
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Tabela 3. Cele szczegółowe z propozycją wskaźnika produktu, stanu docelowego oraz rodzaju wsparcia na poszczególne działania
Stan na
2022 r.20

Rodzaj
wsparcia

Cel

Działanie

Wskaźnik produktu

Cel 1: Zmniejszenie
zapotrzebowania
na energię w MŚP

Działanie 1: Wykonanie
audytów energetycznych

Liczba przedsiębiorstw, w
których wykonano audyt
energetyczny

2000

Dotacje

Działanie 2: Wykonanie
modernizacji
mających na celu
wzrost efektywności
energetycznej
w MŚP, w tym
modernizacja procesów
przemysłowych

Liczba przedsiębiorstw,
w których wykonano
modernizację

2000

Dotacje
i kredyty
preferencyjne

Działanie 3:
Wykonanie głębokiej
termomodernizacji
budynków MŚP,
która wykracza poza
efektywność kosztową

Liczba zmodernizowanych
budynków

600

Dotacje
i kredyty
preferencyjne

Działanie 4: Kampanie
informacyjne
podnoszące świadomość
w zakresie efektywności
energetycznej

Liczba kampanii

6

Dotacje

Działanie 5: Wsparcie
tworzenia firm ESCO

Liczba firm ESCO

20

Dotacje
i kredyty
preferencyjne

Działanie 1: Wykonanie
audytów instalacji
produkcji ciepła i energii
elektrycznej w MŚP

Liczba przedsiębiorstw, w
których wykonano audyt
energetyczny źródeł
wytwarzania energii

200

Dotacje

Działanie 2: Wykonanie
modernizacji
mających na celu
wzrost efektywności
energetycznej
wytwarzania energii
w MŚP i wzrost
wykorzystania CHP

Liczba przedsiębiorstw,
w których wykonano
modernizację

200

Dotacje

Cel 2: Redukcja
zużycia energii
pierwotnej
w procesach
wytwarzania
energii w MŚP

Rok 2022 będzie rokiem zakończenia wydatkowania środków i realizacji projektów wspieranych przez fundusze europejskie w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020 (wynika to z zasady „n+2” wydawania środków unijnych)
20
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Cel
Cel 1: Zwiększenie
efektywności
wykorzystania
energii w
budynkach
użyteczności
publicznej

Działanie

Stan na
2022 r.

Wskaźnik produktu

Rodzaj
wsparcia

Działanie 1: Projekty
demonstracyjne
pasywnych budynków
użyteczności publicznej

Liczba budynków
użyteczności publicznej

50

Dotacje

Działanie 2: Generalna
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej, która
wykracza poza
efektywność kosztową

Liczba zmodernizowanych
budynków użyteczności
publicznej

2000

Dotacje

Działanie 3: Kampanie
informacyjne
podnoszące świadomość
w zakresie efektywności
energetycznej
użytkowników
budynków użyteczności
publicznej z zakresu
zwiększenia efektywności
energetycznej

Liczba kampanii

3

Dotacje

Cel 2: Redukcja
zużycia energii
pierwotnej
w procesach
wytwarzania
energii

Działanie 1:
Wykonanie modernizacji
mających na celu
wzrost efektywności
energetycznej
wytwarzania energii w
budynkach użyteczności
publicznej

Liczba zmodernizowanych
instalacji

1000

Dotacje

Cel 1: Redukcja
strat sieciowych

Działanie 1: Rozwój
inteligentnych sieci
energetycznych
(Smart Grid) – montaż
urządzeń, instalowanie
analizatorów
parametrów sieci

Liczba wykonanych
projektów

70

Dotacje
i kredyty
preferencyjne

Działanie 2: Budowa,
rozbudowa, przebudowa
sieci energetycznych
średniego i niskiego
napięcia

Liczba kilometrów
zmodernizowanej sieci

500

Dotacje
i kredyty
preferencyjne
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Cel
Cel 1: Redukcja
zużycia energii
na obszarach
miejskich

Cel 2: Poprawa
jakości powietrza
atmosferycznego
poprzez
redukcję emisji
zanieczyszczeń do
powietrza

Stan na
2022 r.

Rodzaj
wsparcia

Działanie

Wskaźnik produktu

Działanie 1:
Kompleksowa
termomodernizacja
budynków wykraczająca
poza efektywność
kosztową

Liczba zmodernizowanych
budynków

4000

Dotacje
i kredyty
preferencyjne

Działanie 2 :
Modernizacja
oświetlenia ulicznego

Liczba wykonanych
projektów

200

Dotacje
i kredyty
preferencyjne

Działanie 3: Kampanie
informacyjne dla
gospodarstw domowych
podnoszące świadomość
w zakresie efektywności
energetycznej

Liczba kampanii

6

Dotacje

Działanie 1: Budowa
mikro, małych jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu

Liczba instalacji CHP

1000

Dotacje

Działanie 2: Audyty
energetyczne ciepłowni

Liczba audytów

150

Dotacje

Działanie 3:
Modernizacja
lokalnych ciepłowni i
elektrociepłowni w celu
zwiększenia efektywności
produkcji energii, rozwój
kogeneracji, budowa
magazynów energii

Liczba zmodernizowanych
ciepłowni

150

Dotacje
i kredyty
preferencyjne

Działanie 4: Opracowanie
i zintegrowanie strategii
na rzecz ograniczenia
emisji CO2 i planów na
rzecz zrównoważonego
zużycia energii na
obszarach miejskich

Liczba strategii

50

Dotacje

Działanie 5:
Modernizacja i
rozbudowa sieci
ciepłowniczych oraz
modernizacja węzłów
ciepłowniczych

Liczba kilometrów
zmodernizowanych sieci
ciepłowniczych

300

Dotacje
i kredyty
preferencyjne
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CZĘŚĆ 3. Zapisy mające na celu efektywne wydatkowanie środków
Poniżej przedstawiono listę warunkowości ex ante odnoszących się do efektywności energetycznej (na podstawie Aneksu IV do rozporządzenia ogólnego21, należy
mieć na uwadze, że lista warunkowości ex ante nadal
ulega zmianom i doprecyzowaniu, w trakcie negocjacji
dotyczących wspomnianego rozporządzenia w Radzie

i Parlamencie UE). Wskazano przy tym występujące
braki oraz działania, których wdrożenie jest niezbędne,
aby spełnić poszczególne warunkowości. W ostatniej
kolumnie przedstawiono listę niezbędnych działań naprawczych wraz z horyzontem czasowym ich realizacji.

Tabela 4. Warunkowości ex ante z propozycją ram czasowych ich spełnienia

Cele tematyczne

4. Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach
(o którym mowa w art. 9
ust. 4)

Kryteria, które należy
spełnić

Warunkowości ex ante

Ramy czasowe spełnienia
warunkowości tematycznej
ex ante (główne działania
wraz z terminami realizacji)

4.1. Efektywność energetyczna:
Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy 2010/31/UE
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków
zgodnie z art. 28 tej dyrektywy.

Wdrożenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej
budynków, zgodnie z art. 3, 4
i 5 dyrektywy 2010/31/UE;

Istnieje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
Warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
Należy znowelizować to rozporządzenie podając nowe
wymagania minimalne odnośnie charakterystyki energetycznej budynków (to znaczy
wyższe wymagania zgodnie z
dyrektywą 2010/31/UE).

Planowany termin wejścia
w życie znowelizowanego
Rozporządzenia - 2013 rok
Przyjęcie środków koniecznych do utworzenia systemu
certyfikacji w odniesieniu do
charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z art.
11 dyrektywy 2010/31/UE

Należy uchwalić Ustawę o
charakterystyce energetycznej budynków (taka forma
implementacji to wstępna
decyzja ministerstwa właściwego do spraw budownictwa)
– planowany termin wejścia
w życie Ustawy – początek
2013 roku

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
21
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Cele tematyczne

Kryteria, które należy
spełnić

Warunkowości ex ante

Ramy czasowe spełnienia
warunkowości tematycznej
ex ante (główne działania
wraz z terminami realizacji)

Realizacja wymaganej liczby Zgodnie z projektem Dyrekrenowacji budynków publicz- tywy w sprawie efektywności
nych
energetycznej przewiduje
się, że w latach 2014-2020
corocznie będzie poddawanych termomodernizacji
2,5% powierzchni użytkowej
budynków publicznych
Dostarczenie indywidualnych Wymiana liczników energii
liczników klientom końcoelektrycznej na inteligentne
wym;
przez przedsiębiorstwa handlujące energią
– termin realizacji zadania
2016 rok
Transpozycja do prawa
krajowego dyrektywy
2006/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywności końcowego
wykorzystania energii
i usług energetycznych

Wprowadzenie mechanizmów wsparcia efektywności
energetycznej zgodnie z
dyrektywą 2006/32/WE

Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy 2004/8/WE
Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie wspierania
kogeneracji w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło
użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz
zmieniającej dyrektywę
92/42/EWG

Efektywność ogrzewania
i chłodzenia jest promowana
zgodnie z dyrektywą
2004/8/WE

Wprowadzenie w życie
rozporządzeń do Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej
– termin realizacji do końca
2012 roku

Przedłużenie funkcjonowania
(o minimum 10 lat) mechanizmu żółtych certyfikatów
opisanego w rozporządzeniu
w sprawie sposobu obliczania
danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa
pochodzenia z kogeneracji
oraz szczegółowego zakresu
obowiązku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych
dotyczących ilości energii
elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji, Dz.U. 2007 Nr 185 poz.
1314) -przewidywany termin
realizacji koniec 2012 roku
Działanie to można zastąpić
wprowadzeniem (równoważnego w/w rozwiązaniom)
mechanizmu feed-in tariff
wspierającego kogenerację.
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Skróty i oznaczenia
BEiŚ		
B+R		
CCS		
CTW		
DSRK		
EOG		
ESCO		
IGCC		
		
OZE		
P+R		
ŚSRK		
UE		

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Parking typu „zaparkuj rower i jedź”
Technologia wychwytywania i magazynowania CO2 (ang. Carbon capture and storage)
Czysta technologia węglowa
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Europejski Obszar Gospodarczy
Przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Saving Company)
Technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa (ang. integrated
gasification combined cycle)
Odnawialne Źródła Energii
Parkingi typu „parkuj i jedź” (ang. park and ride)
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Unia Europejska
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