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Przyczyny rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20%
w stosunku do 1990r

Zwiększenie efektywności energetycznej o 20% w stosunku
do 1990r

Zwiększenie udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do 15%
w stosunku do 1990r. (dla Polski)



Czym jest Projekt Doradztwa Energetycznego:
Projekt realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów (Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urząd Marszałkowski w
Lublinie) w 16 regionach na terenie całego kraju w ramach
„Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE.”

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.



Wsparcie projektów przyczyniających się

do realizacji pakietu

klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20

(w przypadku Polski 20/20/15)

Ogólnopolski system wsparcia doradczego 
dla sektora publicznego, mieszkalnictwa

oraz przedsiębiorców
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

CEL  OGÓLNY PROJEKTU



• Cel szczegółowy 1: Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju
gospodarki niskoemisyjnej,

• Cel szczegółowy 2: Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej PGN/ SEAP (Plan działań na
rzecz zrównoważonej energii),

• Cel szczegółowy 3: Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu
inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU



Kto może 
skorzystać z usług 

doradców ?

przedsiębiorstwa

sektor publiczny, 
w tym gminy

sektor mieszkaniowy, w tym 
wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe

osoby 
fizyczne



Wsparcie Doradców Energetycznych dotyczy:
• planowania i wdrażania inwestycji przyjaznych środowisku,

• wskazywania możliwych na rynku źródeł finansowania,

• prowadzenia szkoleń oraz działań informacyjno – promocyjnych,

• wsparcia w przygotowaniu, weryfikacji i wdrażaniu do realizacji
planów gospodarki niskoemisyjnej,

• szkolenia energetyków gminnych,

• weryfikacja audytów energetycznych.



Korzyści dla 
Ciebie

zmniejszenie wydatków 
na energię,

inwestycje efektywne 
energetycznie jako 
potencjalne źródło 
przychodów,

poprawa komfortu życia -
ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza,

odpowiedzialny udział 
w konsumpcji,

Korzyści dla 
Twojej Gminy

szkolenia dla przyszłych 
energetyków gminnych,

wysoka jakość planów 
gospodarki niskoemisyjnej,

realizacja inwestycji 
odpowiedzialnych 
społecznie,

oszczędności dla budżetu,

poprawa jakości powietrza 
w gminach – zmniejszenie 
zachorowań i lepszy komfort 
życia mieszkańców,

Korzyści dla Twojej firmy 
i gospodarki

zmniejszenie zużycia 
energii – oszczędność 
wydatków,

rozwój rynku OZE i nowe 
miejsca pracy,

wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw,

kształtowanie wizerunku 
firmy odpowiedzialnej 
społecznie,



KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA:

• ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ,

• POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA,

• OGRANICZENIE WYKORZYSTANIA NIEODNAWIALNYCH 
ZASOBÓW NATURALNYCH,

• ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 
SPOŁECZEŃSTWA,
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Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12

tel. 12 422 94 90, e-mail: doradztwo@wfos.krakow.pl


