Jak finansować z oszczędności
głęboką termomodernizację
budynków użyteczności publicznej?
14 marca 2019 r.

PROGRAM DNIA
09:45 - 10:00

Słowo od Gospodarza
Andrzej Wiszniewski Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

10:00-11:30

Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach termomodernizacyjnych. Kontraktowanie efektu energetycznego w formule ESCO
Bartosz Korbus, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Strategii w Instytucie PPP

11:30-11:50

Przerwa kawowa

11:50-13:20

Prawidłowa ocena stanu technicznego budynków. Założenia do prawidłowego audytu energetycznego.
Doradztwo techniczne przy opracowywaniu SIWZ.
Jerzy Kwiatkowski, Kierownik Działu Analiz Energetycznych Budynków Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A
Andrzej Englert, ekspert ds. oceny instalacji i źródeł zasilania w energię elektryczną
Bartosz Marciniak, Prezes PROMAR Sp. z o.o

13:20-13:40

Przerwa kawowa

13:20 – 14:20

Konsultacje z wybranymi samorządowcami na temat planowanych postępowań.
Bartosz Korbus - Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Strategii w Instytucie PPP
Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
Bartosz Marciniak - Prezes PROMAR Sp. z o.o.

14:20 – 15:00

Lunch połączony z dalszymi konsultacjami z prelegentami

2008 r.

Projekt ESCO dla miast
Faza I (Rozwój idei): 11.10.2018 – 31.12.2018
 Produkt finansowy
 Działania towarzyszące: standaryzacja procesu i usług dla
samorządów
Faza II (Konkretyzacja idei): 01.01.2019-31.12.2019
 Testowanie zestandaryzowanych usług z wybranymi
samorządami
 Szkolenia
 Wdrożenie
 Stworzenie instrumentu finansowego

Geneza projektu
Sytuacja rynkowa pod koniec 2018 roku
 Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i dalszy wzrost cen ciepła
 Wyczerpanie dotacji UE w programach centralnych i regionalnych
 Zwiększenie dostępności różnorodnych instrumentów finansowych i gwarancyjnych atrakcyjnych dla
rynku poprawy efektywności energetycznej kierowanych do samorządów i do firm ESCO
Projekt ESCO dla miast - zakres
1. Opracowanie i upowszechnienie standardowych modelowych wzorów dokumentów takich jak umowa
o poprawę efektywności energetycznej, SIWZ, poradnik
2. Stworzenie softwaru ułatwiającego samorządom podejmowanie decyzji
3. Uruchomienie nowych instrumentów wsparcia finansowego dedykowanych do specyfiki projektów
realizowanych w ramach Umów o Poprawę Efektywności Energetycznej
4. Szkolenia, pilotażowe doradztwo dla zainteresowanych samorządów

Dotychczasowe doświadczenia ESCO
w Polsce
 Firmy ESCO działają od połowy lat 90-ych
 Przeważają projekty związane z modernizacją źródeł ciepła, oświetlenia i
wprowadzaniem systemów zarządzania energią
 Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej jest bardzo
rzadka i powiązana z innymi przychodami operatora kontraktu z obsługi
obiektu
 Firmy ESCO i ich beneficjenci samorządowi nie uzyskują specjalnego
wsparcia dla swojej działalności
 Długi okres zwrotu nakładów z inwestycji w głęboką modernizację
utrudnia pozyskanie finansowania przez firmy ESCO

Dotychczasowe doświadczenia ESCO
za granicą
 Firmy ESCO działają od czasu szoku naftowego
 Uzyskują wsparcie przez uznanie ich jako szczególnej formy realizacji inwestycji
w poprawę efektywności energetycznej
 W pełni korzystają z różnorodnych instrumentów finansowych i sprawdzonych
reguł bankowych
 Ich wzmacnianie PRZYSPIESZA podejmowanie głębokiej modernizacji
budynków

Umowa o Poprawę Efektywności Energetycznej
Umowa mająca na celu zapewnienie środków służących poprawie efektywności
energetycznej istniejącej infrastruktury w zamian za płatności w wysokości
uzależnionej od efektywności wykorzystania środków mających na celu osiągnięcia
ustalonego zużycia energii i / lub oszczędności kosztów
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PRZYKŁAD GŁĘBOKIEJ MODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO
 Gmina wiejska Szelków, pow. Maków Mazowiecki: 3000 mieszkańców, 24 wsie
 Urząd Gminy, przedszkole, szkoła, sala gimnastyczna wybudowane w 1960 r., 3490 m2, 380 użytkowników
 Zapotrzebowanie na energię końcową przed modernizacją: 338 kWh/m2, po 72 kWh/m2 (20%), uzyskane
dzięki:






Wymiana kotła olejowego na gruntowe pompy ciepła
Docieplenie ścian i dachu z U=1,4 W/m2*K do U= 0,15-0,18 W/m2*K
Wymiana starych okien z U=3,1 W/m2*K do U= 0,9 W/m2*K
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego z lamp fluorescencyjnych i żarowych na LED
Instalacje OŹE:
 PV 39 kWp
 Kolektory słoneczne próżniowe
 Mała elektrownia wiatrowa 1,5 kW
 System zarządzania energią
Start: grudzień 2016
Koniec: wrzesień 2018
Koszt: ok. 3,5 mln zł, ok. 1000 zł/m2
Dotacja RPO UE: 85%
SPBT obliczeniowy: 10 lat (bez dotacji)
Efekt rzeczywisty: w trakcie monitoringu i weryfikacji

Członek od 2017 roku

ACTIVITY
Projekty unijne:

Dziękuję za uwagę
Andrzej Wiszniewski
nape@nape.pl

