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Projekt BUILD2LC ma za sobą 3 semestr 

realizacji (od kwietnia do września 2017 r.). 

Wszystkie działania realizowane są zgodnie  

z harmonogramem, a niniejszy biuletyn 

przedstawia wyniki pracy wykonanej przez 

wszystkich partnerów. 

 
 

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy odbyły się 

dwa seminaria międzyregionalne. Pierwsze  

z nich zorganizowane zostało w Wielkiej 

Brytanii, przez SWEA Brytyjską Agencję 

Energetyczną Sever Wye, które skupiło się na 

promowaniu nowej kultury energetycznej, zaangażowaniu obywateli i ubóstwie energetycznym. Drugie 

seminarium zostało zorganizowane przez Region Jämtland Härjedalen (RJH) w Szwecji, na którym dyskutowano na 

temat: „Jak przyspieszyć wdrażanie innowacji w zakresie rehabilitacji energetycznej?”. 

Oba seminaria zostały dobrze przyjęte, nie tylko wśród partnerów projektu, ale także, i co ważniejsze, wśród grup 

interesariuszy każdego z regionów partnerskich. Wszyscy partnerzy projektu BUILD2LC uczestniczyli w obu 

seminariach z regionalnymi zainteresowanymi stronami, ekspertami w tej dziedzinie, którzy,  także rozmawiając 

o swoich doświadczeniach i poglądach na omawiane tematy, mieli okazję spotykać się i wymieniać poglądy 

z innymi firmami i podmiotami z innych krajów partnerskich. 

 

Jednocześnie w trzecim semestrze każdy z partnerów kontynuował również pracę na poziomie regionalnym, 

spotykając się z zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w projekt i identyfikując najlepsze regionalne 

i krajowe praktyki w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i renowacji energetycznej budynków. 

 

Niniejszy biuletyn przedstawia dogłębnie wyniki prac przeprowadzonych podczas trzeciego semestru w ramach 

projektu BUILD2LC; główne wnioski z dwóch seminariów międzyregionalnych; postępy projektu w każdym 

z regionów oraz prace, które należy przeprowadzić w następnym semestrze. 

 

Biuletyn koncentruje się również na przedstawieniu Przewodnika Dobrych Praktyk. 
 

 

 

http://www.interregeurope.eu/build2lc/


 
W TYM SEMESTRZE 

co nowego ? 

 

 Prezentacja i dzielenie się wnioskami i wynikami Międzynarodowej Konferencji w Rzeszowie 

nt. Profesjonalizacji Sektora Budowlanego oraz  Energy Week w Zagrzebiu  11 maja 2017 

 Redukcja ubóstwa energetycznego i poprawa stanu zdrowia - stała się przedmiotem debaty w ramach 

seminarium na temat nowej kultury energetycznej, ubóstwa energetycznego  

w  Gloucestershire (Wielka Brytania) w czerwcu 2017 r. 

 Dwustronne spotkanie SWEA i RJH w celu wdrożenia dwóch dobrych praktyk: Warm&Well (W&W) i Young 
Energy People (YEP) 

 Spotkanie międzyregionalne poświęcone innowacjom na temat:  Jak przyspieszyć wprowadzanie innowacji 

w celu odnowienia energii w Östersund 12-13 września 2017 r. 

 Słoweńska grupa interesariuszy na rzecz wydajniejszych i lepszej jakości renowacji energii - 21 września 

2017 r. 

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RRDA) zorganizowała trzecie spotkanie polskich 

interesariuszy i wzięła udział w spotkaniu poświęconym inteligentnym specjalizacjom we wrześniu 2017 r. 

 Trzecie spotkanie z andaluzyjskimi interesariuszami w Sewilli (Hiszpania) w celu pokazania postępu prac 

projektu Build2LC i zaprezentowanie europejskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego budownictwa - 

28 września 2017 r. 

 

Skupienie się na:  
Przewodniku dobrych praktyk 

 

Prezentacja i dzielenie się wnioskami z międzynarodowej konferencji pn. „Profesjonalizacja sektora 

budowlanego” w Rzeszowie w marcu 2017 oraz Energy Week  w  Zagrzebiu w maju 2017 r. 

 

Regionalna Agencja Energetyczna Północno-Zachodniej 

Chorwacji (REGEA) zorganizowała drugie i trzecie regionalne 

spotkanie zainteresowanych stron w ramach projektu 

BUILD2LC w dniu 10 i 11 maja 2017 r. 

Spotkania odbyły się podczas krajowej konferencji 

"Energetyczny Tydzień w Zagrzebiu 2017" (Rola sektora 

gospodarki w procesie realizacji zrównoważonego rozwoju 

energetycznego) w celu przedstawienia tematów związanych 

z teraźniejszością i przyszłością sektora budowlanego oraz 

doświadczeń z wdrażania energetycznych projektów 

dotyczących wydajności i odnowy energii. Szczególny nacisk 

położono na to, jak zachęcać do bardziej efektywnego rozwoju sektora gospodarki. Spotkanie zostało 

zorganizowane 

w ramach ważnej imprezy promocyjnej w celu osiągnięcia maksymalnej synergii z miastem Zagrzeb, z podobnymi 

inicjatywami oraz z zainteresowanymi stronami, których praca związana jest z sektorem budowlanym. Wydarzenie 

przyciągnęło 50 uczestników z sektora publicznego i prywatnego. 

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele miasta Zagrzeb, Izba Rzemieślnicza Zagrzebia, Ministerstwo 

Budownictwa i Planowania Fizycznego, Wydział Budownictwa, Zagrzeb, Regionalne Biuro Energetyczne Północno-

Zachodniej Chorwacji, Instytucje Edukacyjne dla Dorosłych, Firmy: HAMAG-BICRO i EBRD - REENOVA +. 

W sesji wstępnej wystąpili Marijan Maras, szef Działu Urzędu Miasta dotyczącego Energetyki, Ochrony Środowiska 

i Zrównoważonego Rozwoju, Toni Biluš, zastępca Asystenta Urzędu Miasta ds. Gospodarki, Pracy 



 
i  przedsiębiorczości, oraz Mirza Šabić, dyrektor Zagrzebskiej Izby Rzemieślniczej. Na zakończenie części  

wprowadzającej, Ivan Oštir, kierownik Działu Efektywności Energetycznej w Budynkach Ministerstwa 

Budownictwa i Planowania Fizycznego, wygłosił prezentację na temat długoterminowej strategii promowania 

inwestycji w odbudowę Narodowego Funduszu Budynków w Republice Chorwacji. 

 

Pierwsza część konferencji poświęcona była teraźniejszości i przyszłości branży budowlanej, gdzie przedstawiono 

prezentacje nt. efektywności energetycznej i ochrony przeciwpożarowej fasad budynków (Marija Jelčić Rukavina 

z Wydziału Budownictwa, Uniwersytet w Zagrzebiu), projekt UE Interreg Europa BUILD2LC (Dragica Lupić 

z Regionalnej Agencji Energetycznej Północno-Zachodniej Chorwacji), wzmocnienie umiejętności pracowników 

budowlanych - Projekt CROSKILLS (Ivana Banjad Pečur z Wydziału Budownictwa, Uniwersytet w Zagrzebiu), 

ACROSS projekt - Znaczenie przekrojowych umiejętności w zakresie zielonych miejsc pracy i zielonej gospodarki 

(Dražen Maksimović z rzemiosła - instytucje kształcenia dorosłych), instrumentów finansowych dla 

przedsiębiorców (Tomislav Pašalić z HAMAG-BICRO) i możliwości finansowania rekonstrukcji energetycznej 

budynków (Goga Tropčić Zekan z EBRD - REENOVA +). 

 

Druga część konferencji obejmowała Okrągły Stół zatytułowany "Doświadczenia w realizacji projektów w zakresie 

efektywności energetycznej i odnawiania energii oraz jak zachęcić do większego rozwoju gospodarki?" 

moderowany przez Ivana Banjada Pečura z Wydziału Budownictwa, Uniwersytet w Zagrzebiu, z udziałem Melity 

Borić z Urzędu Miasta Energetyki, Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Zagrzeb, Goga Tropčić 

Zekan z EBOR - REENOVA +, Biserka Cvijetinović z Chorwackiej Izby Tradycji i Rzemiosła Zagrzeb i Srećko Vrček 

z Regionalnej Agencji Energetycznej Północno-Zachodniej Chorwacji. 

 

Uczestnicy Okrągłego Stołu mówili o swoich doświadczeniach w zakresie wdrażania projektów w zakresie 

efektywności energetycznej i odnawiania energii (projekt ZagEE, rekonstrukcja energetyczna zamku Bračak); 

podkreślali potrzebę pozyskania wykwalifikowanych pracowników w sektorze budowlanym, a także stwierdzili, że 

racjonalne zużycie energii, efektywność energetyczna, zastosowanie nowych ekologicznych technologii i 

odnawialnych źródeł energii są koniecznością, ale także wyzwaniem i mogą być motywacją do rozpoczęcia rozwoju 

gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i lepszej perspektywy dla młodych pokoleń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy wyrazili zaniepokojenie 

brakiem pracowników w sektorze budowlanym 

(zwłaszcza wykwalifikowanych pracowników) 

w Chorwacji i zgodzili się, że istnieje potrzeba 

zmiany postrzegania zawodu budowlanego - aby 

wznieść go na wyższy poziom i uczynić 

budownictwo bardziej atrakcyjnym dla młodych 

ludzi (aby poradzić sobie z tym problemem 

w programowej reformie systemu edukacji). 

Stwierdzono również, że przyszłość polega na 

tworzeniu sieci i lepszej współpracy między 

sektorem gospodarki a uniwersytetami. Projekt 

BUILD2LC daje możliwość usprawnienia takiej 

współpracy poprzez transfer wiedzy i dobrych 

praktyk między różnymi krajami europejskimi. 

 

usprawnienia takiej współpracy poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk między różnymi, krajami 

europejskimi. 



 
 

Redukcja ubóstwa energetycznego i poprawa stanu zdrowia stała się przedmiotem debaty w ramach 
seminarium dot. zaangażowania obywateli i ubóstwa energetycznego w Gloucestershire 

(Wielka Brytania) Czerwiec 2017 r. 
 

Ponad 60 lokalnych i międzynarodowych delegatów spotkało się w Gloucester Guildhall pod hasłem 

"Nowa kultura energetyczna, zaangażowanie społeczne i ubóstwo energetyczne" 13 czerwca 2017 r. 

Znaczące skutki społeczne, gospodarcze i zdrowotne mogą być spowodowane przez 30 000 niezmodernizowanych 

energetycznie  w paliwa w Gloucestershire. 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Dzielenie się wiedzą i zrozumienie strategii zmniejszania ubóstwa energetycznego oraz  bezpośrednich 

powiązań z opieką zdrowotną i społeczną jest szczególnie ważne w czasach, gdy istnieje presja na 

finansowanie publiczne i rosnące ograniczenia finansowe dla obywateli. 

Wydarzenie zgromadziło zainteresowane strony, które chciały podzielić się wiedzą i praktycznymi 

doświadczeniami, aby zaangażować organizacje i społeczeństwo w tematykę ubóstwa energetycznego 

i modernizację. 

Dr Harriet Thompson z Europejskiego Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego (EPOV) wygłosiła 

przemówienie dot. efektywnej energetyki. Inne kluczowe przemówienia zostały przedstawione przez William 

Baker, Citizens Advice; i Barry Wyatt, Stroud District Council. Mary Morgan, NHS Gloucestershire Clinical 

Commissioning Group i Gloucestershire County Council wyjaśniła, dlaczego tak ważne są środki 

zapobiegawcze mające na celu zmniejszenie wpływu na bezpośrednie usługi NHS. Podkreśliło to przyczynę 

wsparcia w zakresie współfinansowania projektu z Gloucestershire Clinical Commissioning Group. 

Ponieważ wydarzenie było częścią projektu BUILD2LC: przedstawiciele Chorwacji, Litwy, Hiszpanii i Szwecji 
podzielili się swoimi strategiami w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego i poprawy stanu zdrowia w 
swoich krajach. 
Podczas wydarzenia delegaci mieli okazję dowiedzieć się więcej o następujących projektach w Agencji 
Energetycznej Severn Wye: 
  Warm & Well - Program zapewniający doradztwo, wsparcie i modernizację nieruchomości 

krajowych w Gloucestershire i South Gloucestershire. 

 Link to Energy - Podczas warsztatów omawiano tworzenie, szkolenie i koordynację sieci 

energetycznej i instalatorów. 

 Target 2050 - Projekt, który został utworzony i sfinansowany przez Stroud District w celu 

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez instytucje publiczne, firmy i budynki społeczne. 

W projekcie badano zarządzanie różnymi typami budynków; wsparcie dla osób dotkniętych 

ubóstwem energetycznym i angażowanie instalatorów. 

          

 

Jeśli chcesz lub potrzebujesz więcej informacji na temat 

tego interesującego seminarium, oto link: 

https://www.interregeurope.eu/build2lc/events/event/1

028/interregional-seminar-energy-poverty/ 

https://www.interregeurope.eu/build2lc/events/event/1028/interregional-seminar-energy-poverty/
https://www.interregeurope.eu/build2lc/events/event/1028/interregional-seminar-energy-poverty/


 
Dwustronne spotkanie Agencji Energetycznej Severyn Wye (SWEA) i Regionu Jämtland (RJH) w celu 

wdrożenia dwóch dobrych praktyk: Warm&Well (W&W) oraz Young Energy People (YEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spotkanie międzyregionalne poświęcone innowacjom na temat: Jak przyspieszyć wprowadzanie 
innowacji w celu modernizacji energetycznej budynków –  Östersund 12-13 września 2017 r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponad 40 regionalnych i międzynarodowych delegatów brało udział w spotkaniu dotyczącym innowacji  
w Östersund  w dniu 13 września 2017 r. Aby osiągnąć ambitne cele w zakresie efektywności energetycznej 
w nowych i istniejących budynkach, innowacje odgrywają kluczową rolę. Dlatego niezwykle ważne jest dzielenie 
się wiedzą, doświadczeniami i strategiami, aby jeszcze bardziej przyspieszyć tworzenie i wprowadzanie tych 
innowacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spotkanie zbiegło się w czasie z seminarium w Gloucester 

–  Rachel Brain (S.Wye), Brian Canning (S.Wye), Rachel 

Brain (S.Wye), Carlos Serra (AEA), Joaquin Villar (AEA), 

Anneli Kamb (RLH), Moa Breivik (RJH) odbyli dwa 

dwustronne spotkania w celu wdrożenia dwóch praktyk 

zaproponowanych przez SWEA: Young energy people YEP 

oraz Warm & Well. Pełną informację na temat obu 

dobrych praktyk można znaleźć w Przewodniku dobrych 

praktyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne wnioski ze spotkania były następujące: 

 YEP to duży projekt, który będzie wdrażany regionalnie w Östersund, biorąc pod uwagę, że jest to mały 

region. Jednak RJH sądzi, że niektóre części projektu mogą być istotne. Nakłonienie studentów do 

realizacji projektów dotyczących zużycia energii przez szkołę mogłoby pasować do ostatecznych 

projektów, które uczniowie robią w szkole średniej lub w "wyborze ucznia" w programie nauczania w 

gimnazjum, w którym studenci mogą wybrać jeden przedmiot do dokładnej analizy i nauki. Planowane 

są spotkania z regionalnymi stronami zainteresowanymi edukacją, takimi jak regionalny koordynator 

ds. edukacji i poradnictwa zawodowego. 

 Warm & Well – Realizacja programu Warm & Well bedzie wymagała ogromnego wysiłku 

i prawdopodobnie nie nastąpi to w ich regionalnym kontekście w nadchodzących latach. Są jednak 

pewne części Warm & Well GP, które można zbadać już teraz. 

 

 

 
 
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Torbjörn Skytt, Mid Sweden 
University, aby w skrócie przedstawić szwedzki system energetyczny 
międzynarodowym delegatom. Aby skoncentrować się na innowacji, 
Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen, przedstawił regionalną strategię 
innowacji. Podkreślił znaczenie spotkań ludzi w celu pobudzenia innowacji. 
Dzięki temu że na spotkaniu były odpowiednie osoby i jego przemówienie 
okazało się bardzo istotne w kontekście UE Noaksson został zaproszony kilka 
tygodni później do przyłączenia się do zespołu dot. innowacji w Brukseli. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Słoweńska grupa interesariuszy na rzecz wydajniejszej i lepszej jakości termomodernizacji budynków 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze słoweńskiego Ministerstwa Infrastruktury ds. Remontu Energetycznego budynków Branka Bugarin przedstawiła 

 Podczas seminarium zorganizowano również dwie 
wizyty studyjne. Jedna do Sports Tech Research Center, 
multidyscyplinarnego ośrodka badawczego 
skupiającego się na naukach stosowanych w dziedzinie 
sportu i innowacyjnego rozwoju. Ośrodek badawczy 
prowadzi interesującą współpracę między naukowcami, 
studentami i przedsiębiorstwami. Druga wizyta 
studyjna w nowej dzielnicy miasta Storsjö w Östersund 
była prezentacją wyników szczegółowego 
zrównoważonego planowania miejskiego, w którym 
dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi 
stronami okazał się wyjątkowo udany. 

Aby dalej pracować nad ideą, że "Innowacja dotyczy spotkań z ludźmi" zorganizowano warsztaty współpracy, 
w ramach których wszyscy zostali zaproszeni do interakcji. Warsztaty skupiły się na pozytywnych 
i optymistycznych odczuciach, pozwalając uczestnikom wyobrazić sobie pożądany scenariusz na przyszłość.  
W ten sposób można pozbyć się obecnych barier i problemów. 
 
  

 
 

Więcej informacji na temat tego wydarzenia na stronie projektu Build2LC można znaleźć na stronie: 
https://www.interregeurope.eu/build2lc/events/event/1031/interregional-meeting-on-innovation/. 

Jeśli chcesz skontaktować się ze szwedzkim zespołem Build2LC, odwiedź stronę  http://regionjh.se/build2lc i aby uzyskać 
więcej informacji na temat prac w zakresie innowacji w regionie Jämtland Härjedalen, odwiedź stronę 

http://www.regionjamtland.se/innovation/. 

 

Główne wnioski były następujące: edukacja jest niezbędna na 

wszystkich poziomach; wiele rozwiązań technologicznych już 

istnieje, ale nie są wykorzystywane z powodu braku zrozumienia 

lub zaufania. Aby sfinansować innowacje dzisiaj i w przyszłości, 

potrzebne będą różne formy finansowania. 

 

 
 

 

 W czwartek 21 września 2017 LEAG zorganizowało spotkanie 

zainteresowanych stron w Lublanie, podczas którego 

zaprezentowano i omówiono wyniki projektu BUILD2LC. 

Przedstawiciele LEAG przedstawili działania projektowe, 

a także wezwali interesariuszy do wyrażenia zainteresowania 

dalszymi spotkaniami dwustronnymi. Andraž Rakušček z ZRMK 

Building and Civil Engineering Institute wyraził opinię, że wiele 

remontów energetycznych nie odbywa się zgodnie 

z dzisiejszymi standardami, ponieważ konsumenci nie mają wystarczającej wiedzy. Wyraził uznanie dla 

funduszu ekologicznego, który ma kryteria odnowienia energii, kwalifikowalności dotacji, wyższe niż 

obowiązujące przepisy, a zatem jest siłą napędową w Słowenii w zakresie wprowadzania bardziej wydajnych 

i lepszej jakości remontów energetycznych. 

https://www.interregeurope.eu/build2lc/events/event/1031/interregional-meeting-on-innovation/
http://regionjh.se/build2lc
http://www.regionjamtland.se/innovation/


 
dostępność funduszy na renowację energii w okresie od 2014 do 2020 r. Na poziomie lokalnym dostępnych będzie 

87 mln EUR środków bezzwrotnych i 25 mln EUR środków podlegających zwrotowi. Fundusze są zapewniane przez 

fundusze spójności , fundusze ekologiczne i banki. Zainteresowanie społeczności lokalnych jest dość wysokie, a na 

ten rok dostępnych jest 17 milionów euro, na co otrzymali 11 wniosków. W przypadku 9 wnioskodawców umowy 

zostały już podpisane, a pozostałe dwa są w trakcie oceny. 

 

Irena Bolje Karlovšek z Eco Fund przedstawiła projekt ZERO, który koncentruje się na gospodarstwach domowych 

o niskich dochodach. Projekt ZERO pomaga rodzinom, które kwalifikują się do opieki społecznej, 

z pakietami "energetycznymi", które zawierają akcesoria pomagające gospodarstwom domowym w poprawie 

warunków życia i obniżeniu kosztów energii o szacunkowej wartości 50 € za opakowanie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) zorganizowała trzecie spotkanie polskich 
interesariuszy i wzięła udział w spotkaniu poświęconym inteligentnej specjalizacji we wrześniu 2017 r. 

 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego uczestniczyła w spotkaniu dot. inteligentnych specjalizacji 

w województwie podkarpackim "Jakość życia" we wrześniu 2017 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konsultanci rodzin wizytujących ENSVET, którzy zostali wybrani 

przez Centrum Pracy Socjalnej, przygotowują pakiety zgodnie  

z potrzebami gospodarstw domowych. Docelowo planowane jest 

odwiedzanie do 300 gospodarstw domowych rocznie. 

 

Irena Hlede ze Słowacji GBC omówiła innowacje w Słowenii. 

Wskazała, że brakuje systematycznego podejścia do innowacji. 

Dzisiejsze innowacje są mniej lub bardziej przypadkowe lub wynikają z tymczasowej pracy i dlatego 

potrzebujemy odpowiedniej polityki w Słowenii, która stymulowałaby rozwój innowacji w dziedzinie 

budownictwa. 

 

Na koniec Andreja Šalamun z Montel Energetika.net zaprezentowała konferencję En.občina & 

En.management 017, która odbędzie się w Lublanie 12 października 2017 r., podczas której zostanie 

również zaprezentowany projekt BUILD2LC. Konferencja skupiać się będzie na zarządzających energią  

z lokalnych społeczności, przemysłu i sektora biznesowego, z ceremonią nagradzania najbardziej 

energooszczędnych słoweńskich gmin. 

 Przedstawiciele RARR przedstawili projekt BUILD2LC – cele 

projektu, oczekiwane rezultaty – podczas panelu 

"Efektywność energetyczna - Wyzwania dla regionu" 

podkreślono potrzebę współpracy w zakresie 

termomodernizacji budynków i potrzebę nowych 

rozwiązań. 

 

Podczas warsztatów networkingowych nawiązano nowe 

kontakty. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem 

wśród instytucji zajmujących się efektywnością 

energetyczną. Temat dobrych praktyk i uczenia się poprzez 

doświadczenia innych wywołał ożywioną dyskusję. 
 



 
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele szkół wyższych i klastrów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę 

na temat wspierania innowacyjnych pomysłów i działań pilotażowych w ramach projektu. 

 
Trzecie spotkanie zainteresowanych stron w regionie podkarpackim 

W kwietniu 2017 r. W Rzeszowie odbyło się trzecie spotkanie podkarpackiej regionalnej grupy interesariuszy. 

Spotkanie miało charakter warsztatowy i dotyczyło odnowienia budynków o niskim zużyciu energii (praktyczne 

aspekty finansowe i techniczne). 

 
Celem spotkania było podniesienie świadomości na temat mechanizmów finansowych wspierających adaptację 

budynków do standardów niskiej energii. Przedstawiono najlepsze praktyki z krajów partnerskich BUILD2LC. 

Warsztaty umożliwiły otwartą dyskusję na temat mechanizmów finansowych w Polsce i Regionie Podkarpackim. 

Nastąpiła wymiana pomysłów i opinii, dyskutowano o tym co wymaga zmian, ulepszeń i nowych rozwiązań. 

 

Część warsztatów poświęcona była prezentacji typów budynków niskoenergetycznych - budynków pasywnych, 

NZEB, integracji odnawialnych źródeł energii z energooszczędnymi budynkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Regionalnej Grupy Interesariuszy, w tym przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiej Agencji Energetycznej, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Klastra Energii 

Odnawialnej. 

 

Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i komentarzami. W trakcie, dokonano wymiany opinii i wstępnych 

propozycji nowych rozwiązań. Rozwiązania poprawią funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 2014-2020. 

 

 

Spotkanie grupy interesariuszy regionalnych w Wilnie 

W dniu 25 września 2017 r. Agencja Rozwoju Inwestycji Publicznych (VIPA) zorganizowała spotkanie 

z interesariuszami. Wprowadzenia do spotkania dokonał menedżer ds. komunikacji Žilvinas Kačiuška z VIPA. 

Dla nowo przyłączonych interesariuszy, wraz z organizacjami z pozostałych sześciu państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przyłączonych do projektu BUILD2LC "Zwiększenie innowacyjności w budownictwie 

niskoemisyjnym w regionach europejskich" w ramach programu europejskiej współpracy terytorialnej 

"Interreg Europa".  

 

Później VIPA dzieliła się informacjami na temat polskiego międzyregionalnego seminarium tematycznego 

"Profesjonalizacja sektora budowlanego". Przedstawił główne informacje na temat profesjonalizacji sektora 

budowlanego z perspektywy europejskiej efektywności energetycznej, plan szkoleń dla pracowników 

budowlanych na całe życie i był to dobry przykład dobrych praktyk w zakresie profesjonalizacji sektora 

budowlanego. 

 

 Ostatnia część warsztatów była otwartą dyskusją: jak dostosować 

istniejące budynki do standardów niskoenergetycznych? 

 

Spotkanie dostarczyło wielu interesujących wniosków i pozwoliło 

uczestnikom na zapoznanie się z obowiązującymi normami prawnymi 

i wyzwaniami na przyszłość w zakresie norm niskiego zużycia energii 

w Polsce i UE. 



 
VIPA przygotował także krótką prezentację na temat wizyt studyjnych - kompleksowe wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii oraz Centrum Badań i Rozwoju ds. badań i rozwoju w zakresie fotowoltaiki ML, 

system produkuje ogniwa i moduły BIPV. Pierwsze w Polsce firmy, które poświęciły się projektowaniu, 

inżynierii i produkcji systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem (BIPV) generujących energię 

elektryczną ze światła słonecznego. 

      

Trzecie spotkanie z andaluzyjskimi interesariuszami projektu w Sewilli (Hiszpania) w celu pokazania 
postępu Build2LC i wprowadzenia Europejskiego Partnerstwa Na Rzecz Zrównoważonego 

Budownictwa, 28 września 2017 r. 

Ponad 20 interesariuszy spotkało się w Sewilli, aby porozmawiać o kolejnych krokach w projekcie BUILD2LC 
i zaprezentować Europejskie Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego Budownictwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Andaluzyjskiej Agencji Energetycznej D. Aquilino 

Alonso Miranda rozpoczął spotkanie podkreślając 

konieczność zaangażowania zainteresowanych stron 

w działania, które będą rozwijać się w nadchodzących 

miesiącach, zarówno w projekcie Build2LC, jak 

i w Projekcie Partnerstwo Zrównoważonych Budynków, i 

będą kluczem do sukcesu projektów. 

 

Oba projekty zaprezentował Joaquín Villar. 

 

Projekt Build2LC: 

• Wnioski z seminariów międzyregionalnych w Polsce i Wielkiej Brytanii na które zaproszono firmy, które 

wzięły również udział w tych wydarzeniach i które uczestniczyły w spotkaniu (FADECO, Klaster 

Zrównoważonej Budowy Andaluzji, Clúster Claner, CTA i Platformy Domu Pasywnego), aby podzielić się 

swoim doświadczeniem. 

• Opis obecnej sytuacji projektu, który znajduje się w końcowej fazie etapu 1, składającej się z badań 

i wymiany doświadczeń, w wyniku której powstanie plan działania dla każdego uczestniczącego regionu, 

który zostanie wdrożony i będzie monitorował fazę 2. Stąd znaczenie w doborze dobrych praktyk, które 

mogą wykazać zgodność ze wskaźnikami i ich powtarzalność. 

• Zaprezentowanie przewodnika dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego budownictwa. Przewodnik 

na dzień dzisiejszy ukończonych sukcesem - wybranych zostało 67 najlepszych praktyk, dzięki wkładowi 

wszystkich partnerów projektu. Dobra praktyka opisująca, jakie działania są podejmowane 

w innych krajach europejskich w zakresie: nowych formuł finansowania: publicznych i prywatnych. Zwraca 

się do zainteresowanych stron o współpracę w charakterze ekspertów z branży budowlanej w celu 

przeanalizowania Przewodnika i przedstawienia ich spostrzeżeń, aby móc wdrożyć te dobre praktyki 

w Andaluzji, lepiej dostosowane do naszych potrzeb. 

• Nadchodzące działania projektu BUILD2LC. Dwustronne spotkania i przygotowanie planu działania: jako 

kolejny krok w wyborze najbardziej obiecujących praktyk dla Andaluzji, zorganizowane zostaną spotkania 

dwustronne z regionami "właścicieli dobrych praktyk", w których spotkają się wszystkie podmioty 

potrzebne do uruchomienia i realizacji. Stąd znaczenie informowania zainteresowanych stron 

w Sewilli o koniecznej współpracy w zakresie analizy dobrych praktyk, ich wyboru, a nawet dalszego udziału 

w spotkaniach dwustronnych. 
 

Europejskie Partnerstwo Na Rzecz Zrównoważonego Budownictwa 

to bezpośrednia prośba Komisji Europejskiej dla Andaluzji o przewodzenie regionom europejskim  

z zamiarem nawiązania współpracy w celu promowania innowacyjnych projektów w dziedzinie 

zrównoważonego budownictwa. Do tej pory jest już 47 organizacji z 20 krajów, które wyraziły 

zainteresowanie aktywnym udziałem w tej inicjatywie. 



 
 

Partnerstwo będzie działać na mapie możliwości sektora energetycznego, aby zidentyfikować andaluzyjskie 

firmy, które mogą rozwijać innowacyjne projekty współpracy w kontekście międzynarodowym; 

a po zidentyfikowaniu firm można rozważyć konkretne propozycje współpracy i znaleźć odpowiednich 

europejskich partnerów do ich uruchomienia. 

 

Andaluzja jako lider partnerstwa ma szansę wykorzystać te łańcuchy wartości w sektorze zrównoważonego 

budownictwa, które są bardziej interesujące i obiecujące dla Andaluzji. Dlatego ważne jest, aby współpraca 

z interesariuszami miała na celu ocenę i zaproponowanie tematów, które wydają się potrzebne lub 

interesujące dla firm, które reprezentują. 

 

KOLEJNE DZIAŁANIA: 
 

                    
Przewodnik Dobrych Praktyk 

W ramach projektu opracowano Przewodnik Dobrych Praktyk zawierający zbiór 67 najlepszych praktyk na 

poziomie europejskim w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i termomodernizacji. Przewodnik zawiera 

udane działania, w tym "Procedura uproszczona  w trybie online dla wnioskodawców  i uzasadnienie dotacji z 

programu zachęt na rzecz zrównoważonego budownictwa w Andaluzji", "System weryfikacji i monitorowania 

programu zachęt dla zrównoważonego budownictwa w Andaluzji", "Uczestniczące i otwarte zarządzanie 

programem zrównoważonego budownictwa w Andaluzji" oraz "Zamknięty katalog środków poprawy 

efektywności energetycznej dla programu zachęt na rzecz zrównoważonego budownictwa w Andaluzji", które 

podkreślają funkcjonowanie uproszczonej i 100% procedury online dla wniosku i uzasadnienia zachęt do 

zrównoważonego budownictwa, systemu monitorowania i weryfikacji działań motywacyjnych, procesu 

partycypacyjnego i zarządzania, którymi zarządza  program, lub istnienia zamkniętego katalogu środków 

poprawy jakości energii, które mogłyby być realizowane z zachętami. 

 

Jednym z głównych celów projektów Interreg Europa jest wykrywanie i wymiana dobrych praktyk, które 

można powielać w pozostałej części Europy. Właśnie ze względu na możliwość ich powielenia w swoich 

krajach i regionach pozostali partnerzy BUILD2LC podkreśliły, że ta procedura przeprowadzona przez 

Andaluzję jest jedną z najlepszych praktyk spośród wszystkich analizowanych. 

 

Dobre praktyki w zakresie  finansowania, rozwoju sektora budowlanego i innowacji 

Dokument zawiera dobre praktyki z pozostałych regionów partnerskich projektu oraz z innych krajów 

europejskich. W pierwszym roku pracy zebrano 67 dobrych praktyk. Niniejszy przewodnik zostanie 

rozszerzony i ulepszony dzięki pracy związanej z identyfikacją, analizą, wizytami i wymianą pomysłów 

realizowanych przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że przekroczy on początkową liczbę 70 dobrych 

praktyk, które zostały uznane za cel na początku projektu. 

 

Działania przedstawione w Przewodniku wymieniają różne aspekty, które mają wpływ na odnowę 

energetyczną budynków, takie jak projektowanie nowych, bardziej elastycznych, przejrzystych instrumentów 

finansowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa; promowanie partnerstw publiczno-

prywatnych w celu lepszego wykorzystania funduszy publicznych; mechanizmów gwarancji i wykonania, które 

przyczynią się do rozwoju bardziej konkurencyjnego biznesu; wspieranie innowacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli administracji publicznej i osiągnięcia większej spójności społecznej, dając pierwszeństwo 

walce z ubóstwem energetycznym i grupami szczególnej troski. 

 

Wśród dobrych praktyk z innych regionów partnerskich podkreślono doświadczenia Litwy w zakresie 



 
"innowacji w instrumentach finansowych", co odzwierciedla propozycję finansowania projektów z funduszy w 

zakresie odbudowy energii jako alternatywy dla tradycyjnego sposobu finansowania przez banki. 

 
Chorwacja, podaje przykład dobrej praktyki "Odtworzenie budynków publicznych w Zagrzebiu w ramach 

projektu ZagEE" - projekt, który rozpoczął się w 2012 r. i który ma na celu rehabilitację budynków publicznych 

i oświetlenia ulicznego, a także szkolenie techniczne, finansowe i administracyjne menedżerów 

i administratorów budynków i obiektów. Projekt jest odpowiedzią na zły stan i wysokie zużycie energii 

w infrastrukturze publicznej, gdzie 90% budynków znajduje się poniżej klasy F w certyfikacji energetycznej. 

 

Region Gloucestershire – projekt "Warm & Well energetycznie usługi doradcze i instalacje", przeprowadzony 

od 2001 r. w celu wprowadzenia ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej z alternatywnym systemem 

finansowania. 

 

 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 
 

 Spotkanie Partnerów Projektu w celu przedstawienia projektów Planów Działań z udziałem wszystkich 

partnerów i zainteresowanych stron -Lublana (Słowenia) 13 i 14 marca 2018 r. 

 Spotkania: 

o Wielostronne spotkanie z VIPA (Public Investment Development Agency) jako gospodarzem i udział 

Andaluzyjskiej Agencji Energetycznej (Hiszpania), Lokalnej Agencji Energetycznej Gorenjska (Słowenia) 

i Agencji Energii Severn Wye (the Severn Wye Energy Agency) na Litwie 16 i 17 stycznia 2018 r. 

o Wielostronne spotkanie w Gloucester (Wielka Brytania) organizowane przez Severn Wye Energy 

Agency (Wielka Brytania)  Luty 2018 

 

W miarę zbliżania się terminu więcej informacji będzie dostępnych na stronie Build2LC 

https://www.interregeurope.eu/build2lc/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interregeurope.eu/build2lc/


 
Lider Projektu: 

 

 
Andalusian Energy Agency.  

 

 
 
 
 
 

 
Trzeci biuletyn projektu BUILD2LC. Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynów BUILD2LC, odpowiedz na tego e-maila, pisząc "rezygnuję 
 z subskrypcji" w temacie wiadomości. 
 
Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europy. Zawartość 
tego dokumentu jest w wyłącznej gestii Andaluzyjskiej Agencji Energii i nie może w żadnym wypadku być traktowane jako 
odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej lub struktur zarządzania Programem. 
 
Program Interreg Europa Unii Europejskiej to inicjatywa współpracy terytorialnej na lata 2014-2020, którego celem jest zachęcanie do 
współpracy między regionami Unii Europejskiej. Ma na celu pomoc regionom europejskim w projektowaniu i wdrażaniu polityki 
regionalnej bardziej efektywnie, w szczególności programów wzrostu i zatrudnienia z europejskich funduszy strukturalnych, ale także 
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk między zainteresowanym i 
stronami we wszystkich regionach Europy. Program ma cztery cele tematyczne: badania i innowacje, konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Program Interreg Europe 
obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. 
 
BUILD 2LC jest częścią programu Interreg Europe (www.interreg europe.eu), o łącznym budżecie 1,658,987 euro, a współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 83.46%. 

Partnerzy: 
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Severn Wye Energy Agency Ltd 
(SWEA) 

Rzeszow 
Regional 

Development 
Agency (RRDA) 

North-West Croatia Regional 
Energy Agency (REGEA) 

 
 

 
 

 
 

Region Jämtland Härjedalen 
(RJH) 

Local Energy Agency of 
Gorenjska (LEAG) 

 

 

Kontakt:  

BUILD2LC Koordynator Projektu:  
Joaquín Villar   
joaquin.villar@juntadeandalucia.es 

http://vipa.lt/page/about_us
http://www.severnwye.org.uk/
http://www.rarr.rzeszow.pl/en
http://www.rarr.rzeszow.pl/en
http://www.regea.org/en/home.html
http://www.regionjh.se/
http://www.leag.si/
file://///svrficheros.aena.local/AAE/01_DG/Dep_CAC/Zona_Trabajo/Proyectos%20europeos/PROYECTO%20BUILD2LC%20CONSTRUCCIÓN%20SOSTENIBLE%20INTERREG/Communication%20Manager/Newsletter/Newsletter%202/joaquin.villar@juntadeandalucia.es

