
PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO

Maciej Lum 
Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15 A,
60-541 Poznań
tel.: (61) 845-62-00
fax: (61) 841-10-09
biuro@wfosgw.poznan.pl
www.wfosgw.poznan.pl



Struktura formalna

Rada Programowa
(partnerzy, MG, MIR,

MŚ, NFOŚiGW,

NGO, akademicy)

Ministerstwo Energii

Beneficjent projektu partnerskiego  

NFOŚiGW  (PARTNER WIODĄCY)

Doradcy energetyczni w JST 

(opcjonalnie – na dalszym etapie realizacji projektu)

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  i UM (PARTNERZY)

Ministerstwo Rozwoju



PODSTAWY FORMALNE

• Wstępne porozumienie w sprawie współpracy w zakresie przygotowania
realizacji Projektu Doradztwa Energetycznego zawarte w dniu 22.01.2015r.
pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie

• Umowa podstawowa w sprawie finansowania projektu pod nazwą
"Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE” zawarta w dniu 3.03.2016r. pomiędzy
Ministerstwem Energii i NFOŚiGW

• Zawarcie umów partnerskich w dniu 28.04.2016r. – oficjalne rozpoczęcie
projektu (możliwość formalizacji działań).



Cele

Cel ogólny: 
Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu 
klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20

Cele szczegółowe: 

Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,

Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP,

Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i OZE.



Odbiorcy projektu

- duże przedsiębiorstwa,

- MŚP,

- spółdzielnie mieszkaniowe,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- miasta,

- gminy,

- państwowe jednostki budżetowe np.: urzędy statystyczne, prokuratury, sądy,
więzienia, szkoły, internaty, leśnictwo, straż pożarna itp.,

- szkoły wyższe,

- organy władzy publicznej (np. ministerstwa),

-osoby indywidualne,

- pozostali odbiorcy.



Finansowanie

Budżet Projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności

gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,

Poddziałanie 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora

publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności

energetycznej oraz OZE.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 styczeń 2015 r. 

Termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2023 r. 

BUDŻET CAŁEGO PROJEKTU: 128 mln zł w okresie 9 lat



Przedsięwzięcie 1.1. Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa

Przedsięwzięcie 1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań 

informacyjnych

Przedsięwzięcie 2.1. Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrażaniem 

PGN/SEAP

Przedsięwzięcie 2.2. Wykorzystanie najlepszych metodologii do monitorowania 

wdrażania PGN/SEAP

Przedsięwzięcie 3.1. Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrażaniem 

inwestycji w zakresie EE i OZE

Przedsięwzięcie 3.2. Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE

Główne założenia projektu



Zadania Partnera Wiodącego

• koordynowanie projektu z poziomu krajowego;

• przygotowanie budżetu projektu;

• weryfikacja wniosków Partnerów na realizację zadań w ramach projektu; 

• monitorowanie i kontrola realizacji zadań przez danego Partnera

• wydawanie wytycznych i zaleceń dla Partnerów odnośnie realizacji projektu;

• stworzenie platformy wymiany wiedzy / doświadczeń w zakresie efektywności 

energetycznej i OZE, obsługiwanej przez ekspertów NFOŚiGW.



• utworzenie zespołów doradców w strukturach Partnerów;

• opracowanie strategii usług oferowanych w ramach projektu;

• przygotowanie raportów z realizacji działań;

• raportowanie do NFOŚiGW zbiorczej informacji z wykonanych zadań przez 

Doradców;

• promowanie osiągnięć projektu.

Zadania Partnerów



Podstawowe zadania Doradców

 organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i seminariów dla konkretnych grup interesariuszy,

np. samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;

 przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla energetyków gminnych;

 wsparcie gmin w przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN);

 organizacja konferencji zwiększających świadomość społeczności lokalnej na temat

niskoemisyjnej gospodarki;

 współuczestnictwo w imprezach plenerowych (eventach), np. dniach energii, dożynkach,

festynach, targach rolniczych;

 identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE;

 wsparcie w zakresie weryfikacji audytów energetycznych,

 doradztwo w zakresie wprowadzenia systemu zarządzania efektywnością energetyczną 

w przedsiębiorstwach.



Obszar działalności Doradców

Maciej Lum – Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

Łukasz Dranikowski:

•Powiat chodzieski (5 gmin)             

•Powiat czarnkowsko-trzcianecki (8 gmin)

•Powiat pilski (9 gmin)

•Powiat poznański (Gmina Dopiewo, Gmina Buk, Gmina Stęszew)

•Powiat wągrowiecki (7 gmin)

Maciej Kołowski:

•Powiat grodziski (5 gmin)

•Powiat międzychodzki (4 gminy)

•Powiat nowotomyski (6 gmin)

•Powiat obornicki (3 gminy)

•Powiat poznański (Gmina Luboń, Gmina Puszczykowo, Gmina Komorniki, 

Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Kórnik, Gmina Mosina)

•Powiat szamotulski (8 gmin)

Sebastian Maćkowiak:

•Miasto Leszno

•Powiat gostyński (7 gmin)

•Powiat kościański (5 gmin)

•Powiat leszczyński (7 gmin)

•Powiat rawicki (5 gmin)

•Powiat śremski (4 gminy)

•Powiat wolsztyński (3 gminy)
Miasto Poznań – Zespół Doradców Energetycznych



Ireneusz Ratajczak:

•Miasto Kalisz

•Powiat jarociński (4 gminy)

•Powiat kaliski (11 gmin)

•Powiat ostrowski (8 gmin)

•Powiat poznański (Gmina Kleszczewo, Gmina Kostrzyn, Gmina Murowana Goślina)

•Powiat średzki (5 gmin)

Piotr Ratajczak:

•Powiat kolski (11 gmin)

•Powiat krotoszyński (6 gmin)

•Powiat pleszewski (6 gmin)

•Powiat turecki (9 gmin)

Kinga Świtalska:

•Miasto Konin

•Powiat gnieźnieński (10 gmin)

•Powiat koniński (14 gmin)

•Powiat poznański (Gmina Pobiedziska, Gmina Rokietnica, Gmina Swarzędz)

•Powiat wrzesiński (5 gmin)

Magdalena Żelichowska:

•Powiat kępiński (7 gmin)

•Powiat ostrzeszowski (7 gmin)

•Powiat poznański (Gmina Czerwonak, Gmina Suchy Las)

•Powiat słupecki (8 gmin)

•Powiat złotowski (8 gmin)

Obszar działalności Doradców

Miasto Poznań – Zespół Doradców Energetycznych



Wskaźniki podstawowe – projekt 

Lp. Nazwa wskaźnika
jednostka 

miary

Wartość 

docelowa

1. Liczba udzielonych konsultacji szt.
50 000

2.

Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych 

wsparciem doradczym szt.
1 200

3.

Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem 

doradczym szt.
800



Informacja i promocja projektu

Wizualizacja – logo projektu oraz wizualizacja na stronie
internetowej projektu, stronach internetowych Partnerów,
roll-upach, gadżetach itd.

Konferencje, seminaria - promujące projekt doradztwa

Strona internetowa - dedykowana strona z możliwością
kontaktu z poszczególnymi Partnerami

Publikacje: foldery, ulotki, wydawnictwa informacyjne, plakaty



Co już zostało zrobione?

• Opracowanie Planu Działań Usług Doradczych Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

• Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – ponad 200 dokumentów
zweryfikowano (750 weryfikacji i uzgodnień roboczych)

• Konsultacje (spotkania indywidualne) – prawie 700 spotkań

• 1200 porad email i telefonicznych

• Uczestnictwo w ponad 200 różnych wydarzeniach



Artykuły

kilkadziesiąt publikacji



Inne wydarzenia

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnNz6C9l8kCFYmHLAod3voDMg&url=http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/25097_wszyscy_tworzymy_atmosfere_rusza_ogolnopolska_kampania_na_temat_ochrony_powietrza.html&bvm=bv.107763241,d.bGQ&psig=AFQjCNFXifDGDmRAYn_xDpIC2_EM0FeIew&ust=1447850400328841
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnNz6C9l8kCFYmHLAod3voDMg&url=http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/25097_wszyscy_tworzymy_atmosfere_rusza_ogolnopolska_kampania_na_temat_ochrony_powietrza.html&bvm=bv.107763241,d.bGQ&psig=AFQjCNFXifDGDmRAYn_xDpIC2_EM0FeIew&ust=1447850400328841


- Szkolenia energetyków gminnych.

- Pomoc przy realizacji inwestycji

- Realizacja lokalnych konferencji i spotkań

Plany na przyszłość?



Prosimy o wskazywanie potrzeb i oczekiwań !

Projekt ma charakter otwarty !

Zachęcamy do współpracy!



Dziękuję za uwagę!

http://www.wfosgw.poznan.pl/doradztwo-energetyczne


