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O projekcie

Tytuł: System finansowania wzrostu efektywności 
energetycznej i OZE w głębokiej modernizacji 
budynków – FinEERGo-Dom

Program: Horyzont 2020

Czas trwania: Czerwiec 2019 – czerwiec 2023

Koordynator projektu: Krajowa Agencja 
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Tło projektu

• Latvian Baltic Energy Efficiency Facility „LABEEF”

• 2 projekty w ramach programu Horyzont 2020:

1) „Sunshine”

2) „Accelerate Sunshine”

Udoskonalenie i wdrożenie instrumentu finansowego
wspierającego wzrost efektywności energetycznej oraz
wykorzystania energii odnawialnej w głębokiej modernizacji
budynków z wykorzystaniem umów z gwarancją oszczędności.

Cele projektu



Podstawy prawne umów EPC
Nowelizacja ustawy o efektywności 
energetycznej – Art. 7 (20.04.2021) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Funduszy 
i Polityki Regionalnej (29.12.2021) określające 

zakres ryzyka i związanych z nim czynników 

List do Regionalnych 
Izb Rachunkowych 
(RIO) (27.10.2021)

Delegacja ministra właściwego do spraw 

klimatu (art. 7a) do opracowania wytycznych 

dotyczących zawierania umów o poprawę 

efektywności energetycznej.



ESCO

Guarantees:
- Savings
- Environmental 

effect

Planning, 
implementation, 

managing and 
operational service

Energy Advisor + standard EPC

Beneficiaries:
1. Local 

authorities,
2. Housing 

cooperatives,
3. Housing 

associations
4. Companies 

owend by local 
authorities

BANK

Financial 
institution

LONG-TERM FUND

Deep renovation 
implementation 

and service

Commissioning
Repayment (20 % of 

receivables)

Short-term 
financing
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Part of the 
profit from 
savings stay 

with 
beneficiary

[10-30%]
subsidy

Założenia inicjatywy zbliżonej do koncepcji One Stop Shop

Own contribution 
from subsidy

Renovation with EPC Plus 
savings guarantee



PP Renowacja z gwarancją oszczędności 
EPC+Pilotaż II Faza

Budget 10 mln PLN (2.2 mln EUR) 100 mln PLN (22 mln EUR)

Building 
types

Budynki wielorodzinne Budynki wielorodzinne + budynki użyteczności 
publicznej

Aplication 
schedule

Fiszki projektowe: 13.12.2021 - 31.03.2022
(zakończone)
Wnioski: 13.12.2021 - 28.02.2023

TBD

Dotacja 10% - redukcja zużycia energii od 30 do 45%
20% - redukcja zużycia energii od 45% do 60%
30% - głęboka modernizacja energetyczna - redukcja zużycia energii powyżej 60%

Dodatkowe 
elementy

• Min. wartość inwestycji 250 tys. PLN 
• Włączenie systemu zarządzania energią jest obowiązkowe
• Do 20% wartości inwestycji może obejmować przedsięwzięcia nie przynoszące oszczędności energii
• Ek(H+W) = 85 kWh/m2/rok



ROZLICZENIE INWESTYCJI 

Przebieg procesu
Uproszczony audyt/ kalkulator efektów + wsparcie doradcy energetycznego

Fiszka projektowa 

Promesa dofinansowania

Wnioskodawca wybiera ESCO

ESCO opracowuje: optymalny zakres i koszt inwestycji 

Wniosek o dofinansowanie Umowa dofinansowania

REALIZACJA INWESTYCJI

DOTACJA
(potwierdzenie efektu 

ekologicznego 
obliczeniowo)

Umowa EPC

Umowa 
utrzymania

Umowa skupu 
wierzytelności

Skup wierzytelności
(potwierdzenie efektu 

ekologicznego na 
podstawie pomiarów)



Przygotowanie 
fiszki

Przygotowanie 
wniosku o 

dofinansowanie

Realizacja 
projektu

Doradca 
Energetyczny

Doradca 
Energetyczny

Doradca 
Energetyczny

Finansowane w 100% z 
programu H2020 w 

ramach projektu 
FinEERGo-Dom



Fiszki projektowe – marzec 2022

9

Liczba fiszek

35

Liczba 
budynków

Powierzchnia 
budynków

38 000 m2

Proces aplikacji nie jest zamknięty! Brak fiszki nie blokuje aplikacji o środki!

60%

5/9 
Szacowane 

oszczędności



Bariery

Poziom ambicji właścicieli budynków

Istniejące lub oczekiwane nowe programy finansowania

Brak zrozumienia EPC, złożoność umowy

Stan techniczny budynków

Wzrost kosztów energii (ciepła, energii elektrycznej i gazu 
ziemnego w stosunku do węgla) oraz prac modernizacyjnych

Niska jakość audytów energetycznych



Zapraszamy do 
współpracy!

www.fineergodom.eu
Zapraszamy do kontaktu:
fineergodom@kape.gov.pl


