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Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions  

Interreg Europe - Low Carbon Economy  

Słowo wstępu 
Witamy w pierwszym wydaniu INFO-BUILD2LC 

PROJEKT.  Wśród strategicznych priorytetowych celów 
Unii Europejskiej na rok 2020 są: oszczędność energii, 
efektywność energetyczna i wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza w dziedzinie 
budownictwa), szczególnie biorąc pod uwagę, że 
sektor ten jest odpowiedzialny za 40% zużycia energii. 

Projekt BUILD2LC, zatwierdzony przez Komisję 
Europejską w ramach programu Interreg Europe, 
skupia się przede wszystkim na tematach: 
energooszczędnego budownictwa i 
termomodernizacji budynków. 
 
 

Projekt BUILD2LC rozpoczął się w kwietniu 2016 roku i będzie trwał do końca 2020 roku, składa się z partnerstwa 
podmiotów z siedmiu krajów europejskich i ma na celu promowanie innowacyjnych sposobów 
termomodernizacji budynków na poziomie europejskim oraz zmniejszenia zużycia energii i wsparcie polityki 
zmierzającej do utworzenia wyspecjalizowanych firm w tym sektorze. 
 
Biuletyn jest pierwszym wydaniem copółrocznej publikacji wydawanej przez zespół projektowy BUILD2LC w celu 
rozpowszechniania wiadomości i informacji o postępach prac w projekcie, a także w celu wspierania 
zrównoważonego budownictwa  i sektora termomodernizacjii budynków nie tylko w  krajach i regionach 
uczestniczących w projekcie, ale także na poziomie europejskim. 
 
W biuletynie nr 1 przedstawimy przegląd wydarzeń z pierwszego semestru projektu: 
1. Spotkanie inauguracyjne w Sewilli w maju 2016 roku. 
2. Pierwsze międzyregionalne spotkanie w Zagrzebiu we wrześniu 2016 roku. 
3. Spotkania regionalnych interesariuszy zorganizowane przez każdego z partnerów. 
4. Prezentacja projektu BUILD2LC na konferencjach i spotkaniach poza działaniami projektu. 
5. Przykład termomodernizacji budynków przeprowadzonej przez jednego z partnerów –  Północno-Zachodnią 
Chorwacką Regionalną Agencję Energetyczną (North-West Croatia Regional Energy Agency – REGEA). 
 
Mamy nadzieję, że biuletyn przyczyni się do zaangażowania na rzecz zrównoważonego, innowacyjnego i 
efektywnego budownictwa oraz energetycznej modernizacji budynków w całej Europie. 
 

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


W tym semetrze 
Sewilla gospodarzem inauguracyjnego Spotkania Projektu BUILD2LC 

 

W Sewilli (Andaluzja, Hiszpania) w dniach 18 i 19 maja 2016 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projekt 
BUILD2LC. 

Wspólnie z liderem partnerstwa Andaluzyjską Agencją Energetyczną (Andalusian Energy Agency - AEA)  
w spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu:  

 Agencja Inwestycji Publicznych i Rozwoju (VIPA) z Litwy; 

 Agencja Energetyczna Severyn Wye (SWEA) z Wielkiej Brytanii; 

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR S.A.) z Polski; 

 Regionalna Agencja Energetyczna Północno-Zachodniej Chorwacji (REGEA); 

 Region Jämtland (RJH) ze Szwecji; 

 Agencja Energetyczna Regionu Gorenjska (LEAG) ze Słowenii; 

 Andaluzyjski Instytut Technologii (IAT) z Hiszpanii. 
Partnerzy zostali przywitani przez pana José Sánchez Maldonado Ministra Zatrudnienia, Biznesu i Handlu 

Regionalnego Rządu Andaluzji.                                                    

Podczas spotkania inauguracyjnego, zostały 
zdefiniowane różne problemy i tematy, których 
dotyczył będzie projekt, to znaczy: profesjonalizacja 
branży budowlanej, innowacje, aktywizacja popytu 
i nowe instrumenty finansowe. 
 
Partnerzy projektu BUILD2LC podczas wizyty  
w Sewilli mieli okazję obejrzeć dwa przykłady 

zrównoważonego budownictwa i dobrych praktyk 
niskiego zużycia energii. Pierwsza wizyta studyjna odbyła 
się w Andalusian Regional Parliament, zabytkowym 
budynku dawnego szpitala, który stanowi przykład HVAC 
(ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja) z wykorzystaniem energii 
geotermalnej wód podziemnych o bardzo wysokiej 
wydajności. Druga wizyta studyjna odbyła się w Higher 
Technical School of Engineering, gdzie partnerzy 
dowiedzieli się o gospodarce energetycznej budynku: 
wykorzystaniu energii słonecznej, naturalnym 
oświetleniu,  wymianie ciepła przy użyciu wody z rzeki ze 
względu na doskonałą efektywność energetyczną. 

Rozpowszechnienie wiedzy o projekcie BUILD2lC przez partnerów w poszczególnych 
regionach 

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy projektu BUILD2LC każdy z partnerów zorganizował spotkanie o zasięgu 
regionalnym w celu promowania projektu wśród regionalnych interesariuszy i podmiotów powiązanych z 
dziedziną innowacyjnego i zrównoważonego budownictwa i termomodernizacji energetycznej w poszczególnych 
krajach i regionach.Dzięki spotkaniu zostaną powołane grupy robocze, które będą oferować swoje doświadczenie 
w celu wyboru Dobrych Praktyk oraz ustanowienia regionalnego Planu Działania (regional Action Plan). 
 
 Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA) 
W dniu 6 lipca 2016 r. lider projektu Andaluzyjska Agencja Energetyczna, spotkała się z zainteresowanymi 
stronami projektu: przedstawicielami przedsiębiorstw i stowarzyszeń handlu, jednostek badawczych z branży 
budowlanej, stowarzyszeń konsumentów i organów administracji publicznej w regionie. 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/


  
Spotkaniu przewodniczyła Dyrektor Zarządzająca Agencji Energii Andaluzji, Pani Natalia González Hereza, która 
przekazała uczestnikom znaczenie ich udziału "w ambitnym projekcie, o ile wraz z celami dotyczącymi 
rehabilitacji energetycznej budynków, a zmniejszenie zużycia energii, zamierzamy zaangażować cały łańcuch 
wartości związanych ze zrównoważonym budownictwie i rehabilitacji ". 

 
 
 
 
 
 
W przypadku Andaluzji, zostaną utworzone cztery grupy 
robocze, z których każa będzie koncentrowała się na jednym z 
tematów, które mają być uwzględnione w projekcie: nowe 
instrumenty finansowe, profesjonalizacja branży budowlanej, 
innowacje i aktywizacja popytu, zwalczanie ubóstwa 
energetycznego. 

 
Podczas pierwszego spotkania grupy ekspertów Pani González Hereza podkreślała rolę Andaluzji jako partnera 
wiodącego projektu BUILD2LC oraz fakt, że "liderowanie projektem jest wynikiem wysiłków wykonanych na 

poziomie międzynarodowym, a konkretnie w Unii 
Europejskiej, w celu wykorzystania synergii i możliwości 
związanych z priorytetami Andaluzji dotyczących energii, 
w szczególności tych związanych z dziedziną 
budownictwa. " 
 
Regionalna Agencja Energetyczna Północno-Zachodniej 
Chorwacji (REGEA) 
  
Pierwsze krajowe spotkanie interesariuszy w ramach 
projektu BUILD2LC odbyło się w dniu 15 lipca 2016 roku w 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych. 
 
Na spotkaniu REGEA uczestniczyli przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE, 

Ministerstwa Budownictwa i Planowania Przestrzennego oraz Ministerstwa Środowiska i Ochrony Przyrody, 
którym przedstawiono plan koncepcji projektu i pracy oraz przeprowadzono dyskusję na temat potrzeb, 
oczekiwań i doświadczeń w kontekście tematów prac projektu. 
 
Owocna i dynamiczna dyskusja doprowadziła do ciekawych wniosków, które mają silny fundament dla rozwoju 
przyszłych analiz tematycznych. Spotkanie zakończyło się rekomendacjami, iż władze Chorwacji będą 
współpracować w kwestii profesjonalizacji branży budowlanej. 
 
Po spotkaniu na szczeblu politycznym z krajowymi głównymi decydentami „zostały zawarte silne podstawy do 
owocnej i dynamicznej pracy dotyczącej termomodernizacji i oszczędności energii" – grupa interesariuszy 
zostanie ustanowiona na rzecz dalszego procesu konsultacji i realizacji działań projektowych. 
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RRDA) 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała spotkanie w dniu 11 sierpnia 2016 roku, w którym 
zostały omówione cele projektu, jak również możliwe formy współpracy z lokalnymi interesariuszami w ramach 
projektu BUILD2LC. 
 
Uczestnicy zostali powitani przez Wiceprezesa Agencji, Piotra Zawadę, a Koordynator Projektu BUILD2LC 
Dyrektor Marek Duda, wyjaśnił główne cele projektu.  
 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Mieczysław Miazga Poseł Parlamentu RP, Grzegorz Topolewicz Kierownik 
Oddziału Wyboru Projektów w Zakresie Czystej Energii Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 

http://www.regea.org/en/home.html
http://www.regea.org/en/home.html
http://www.rarr.rzeszow.pl/en


RPO, Mariusz Król Wiceprezes Zarządu - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie; Marek Zdunek, Adam Cyrek, Daniel Zapora z Podkarpackiej Agencji Energetycznej;  Zbigniew Detyna 
Prezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Profesor Joanna Wilk Politechnika Rzeszowska - 

Katedra Termodynamiki I Mechaniki Płynów; Dr 
inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska - 
Katedra Termodynamiki I Mechaniki Płynów; 
Marcin Łojek Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités”, Andrzej Czarnecki Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Wisłoki, Dr Piotr 
Potera Laboratorium Technologii Materiałów dla 
Przemysłu Uniwersytet Rzeszowski; Piotr Pawelec 
Prezes Zarządu Instytut DobrychEkorozwiązań 
“Alternatywa”. 
 
Wszyscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie 

projektem BUILD2LC i gotowość do wzięcia udziału w przyszłych działaniach w ramach projektu. 
 
 Agencja Inwestycji Publicznych i Rozwoju (VIPA)   
W dniu 30 czerwca 2016 roku VIPA, zorganizowała spotkanie z zainteresowanymi podmiotami w celu 
poinformowania ich o realizacji projektu BUILD2LC. W imieniu VIPA Gvidas Dargužas przedstawił cztery tematy 
których dotyczy projekt: profesjonalizacja branży budowlanej, innowacje, zwiększenie popytu i zwalczanie 
ubóstwa energetycznego, nowe instrumenty finansowe. 
 
W spotkaniu uczestniczyli regionalni interesariusze: Šarūnė Navickaitė - Dulaitienė przedstawiciel Rządu Republiki 
Litewskiej; Agnė Kazlauskaitė i Raimonda Eidžiūnė przedstawiciele Wydziału Zarządzania Pomocą Strukturalną 
Unii Europejskiej Ministerstwo Finansów Republiki Litewskiej; Inesis Kiškis, Eglė Valūnė i Ramūnas Šveikauskas, 
przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej; Violeta Greičiuvienė, przedstawiciel Ministerstwa 
Energetyki Republiki Litwy; Kęstutis Pausa Rimantas Sevastijančiukas przedstawiciele Agencji Energii; Marius 
Smaidžiūnas Agencja Efektywności Energetycznej oraz przedstawiciele sektora prywatnego, Vaidas Petrokas z 
JŪSŲ projektai (ang. Your Projects); Feliksas Miliutis z Glimsted; Dainius Pupkevičius KPMG; Tadas Norvydas vi 
Darni energetika (ang. Sustainable energy); i Eglė Pranckūnienė z Ausra Veselovaitė z Stasaitis & Partnerzy 
Adwokaci. 
 

 
Agencja Energetyczna Regionu Gorenjska (LEAG)  

W dniu 8 września 2016 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie interesariuszy regionalnych w Lublanie we 
Słowenii, w ramach projektu BUILD2LC, w którym dziesięciu ekspertów przedstawiło swoje poglądy i przykłady 
dobrych praktyk dotyczące czterech obszarów tematycznych, których dotyczy projekt, które zostaną poddane 
szczegółowej analizie. Każdy temat został przedstawiony przez eksperta wiodącego z każdej grupy tematycznej. 
 

Tilen Smolnikar z Ministerstwa Infrastruktury i Energii, przedstawił obecny stan i plany nowych instrumentów 
finansowych w celów renowacji budynków w Słowenii. Rozwój nowych instrumentów finansowych w Europie 
zmierza w kierunku przyciągania jak największej ilości inwestycji, a rolą rządu słoweńskiego jest zapewnienie 
odpowiednich instrumentów finansowych, które będą uzupełnieniem funduszy europejskich. 

 
Doctor Marjana Šijanec Zavrl z ZRMK Instytutu Budownictwa i Inżynierii Lądowej, podkreśliła problem wysokiej 
fluktuacji pracowników w sektorze budowlanym. Podkreśliła również znaczenie rozwoju nowych technologii  
i rozwiązań w projektowaniu budynków o niemal zerowym zużyciu energii i modernizacji istniejących budynków. 
 

Doktor Tomislav Tkalec ze Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju, przedstawił przykład dobrej praktyki w zakresie 
zwalczania ubóstwa energetycznego, szczególnie pomoc w formie doradztwa energetycznego, które są 
oferowane publicznie przez biuro doradcze ENSVET z pomocą Centrów Pracy Socjalnej. Poradnictwo koncentruje 
się na gospodarstwach domowych o niskich dochodach; szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe może 
zaoszczędzić do 150 euro rocznie postępując zgodnie z poradami ekspertów. 

 

http://vipa.lt/page/about_us
http://www.leag.si/en


Aleš Podgornik, z Jozef Stefan Institute, Centrum Efektywności Energetycznej, przedstawił jedno z najnowszych 
osiągnięć w zakresie innowacji w sektorze budowlanym z naciskiem na monitorowanie zużycia energii w czasie 
rzeczywistym. Grupa dyskusyjna koncentrowała się na metodach obliczeniowych oszczędności energii  
w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 

Na koniec spotkania Dyrektor LEAG, Anton Pogačnik, wyraził przekonanie, że ustanowienie słoweńskiej grupy 
roboczej będzie w znacznym stopniu przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu BUILD2LC oraz wzrostu 
efektywności energetycznej w budynkach europejskich. 
 
Region Jämtland (RJH)  
 
Pierwsze spotkanie interesariuszy w ramach projektu BUILD2LC w regionie Jämtland Härjedalen odbyło się w 
Östersund, Szwecja, 23 sierpnia 2016. Spotkanie zgromadziło 17 osób z gmin, przedsiębiorstw, biur 
nieruchomości, Mid Sweden University i Region Jämtland Härjedalen, który jest partnerem projektu. 
 
Efektywny dialog odbył się na temat funkcji jakie  grupa interesariuszy powinna spełniać. Ogólnie rzecz biorąc, 
istnieją oczekiwania uzyskania nowej wiedzy dot. inspiracji (wiedzy od ekspertów zewnętrznych), uczenia się od 
siebie nawzajem i otrzymania korzyści z doświadczeń innych, jak również współpracy, na rzecz wspólnych celów 
dot. oszczędzania energii i dalszej  współpracy. 
 
Ingrid Ahnlund-Rode i Ida Sjölund wyjaśniły ideę  
i cele projektu BUILD2LC oraz zasady finansowania. 
Regionalne działania projektu skierowane są głównie 
do zarządców nieruchomości i tych, którzy pracują  
w branży energetycznej w agencjach nieruchomości, 
gminach lub innych organizacjach społecznych  
w regionie. Działania regionalne w ramach projektu 
BUILD2LC będą uwzględnione w pracach Rady 
Klimatu Jämtland Härjedalen. 
 
 
Duża część spotkania poświęcona była sesji „burzy 
mózgów” na potrzeby branży nieruchomości w 
Jämtland. Dyskusja doprowadziła do "listy życzeń" przyszłych działań, które będą wkładem do Regionalnej Analizy 
SWOT w regionie. 

Zagrzeb (w Chorwacji) gościł pierwsze międzyregionalne spotkanie projektu BUILD2LC 

Pierwsze międzyregionalne spotkanie projektu BUILD2LC miało miejsce w Zagrzebiu w dniach 21-22 września 
2016, zorganizowane było przez Regionalną Agencję Energetyczną Północno-Zachodniej Chorwacji (REGEA). 

Spotkanie to dotyczyło wymiany dobrych praktyk między partnerami, a także szeregu działań związanych z 
czterema tematami projektu BUILD2LC: nowych instrumentów finansowych, zwalczania ubóstwa 
energetycznego, profesjonalizacji branży budowlanej i innowacji. 

http://www.regionjh.se/


Partnerzy mieli również możliwość zapoznania się po raz pierwszy z obecnym stanem techniki zrównoważonego 
budownictwa w danym regionie, a także głównymi barierami, potrzebami i możliwościami oferowanymi przez 
dany rynek, co pozwoli na utworzenie wspólnych inicjatyw współpracy dwustronnej między różnymi partnerami i 
uczestniczącymi regionami. 

Podczas spotkania w Zagrzebiu, partnerzy projektu BUILD2LC wzięli udział również w dwóch wizytach studyjnych, 
pierwsza do Energy Centre Bracak, budynku zabytkowego, który jest odnowiony i oferuje wysoką wydajność 
energetyczną w których zastosowano innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
energetycznego, z uwzględnieniem poszanowania 
dziedzictwa architektonicznego. Druga wizyta 
studyjna odbyła się do projektu ZagEE, projektu 
kierowanego przez miasto Zagrzeb dotyczącego 
modernizacji energetycznej budynków publicznych, 
w tym standardowych działań remontowych, ale 
także instalacji odnawialnych źródeł energii  
z innowacyjnym podejściem zarówno w wybranych 
rozwiązaniach technicznych jak i systemów 
finansowania.    

Regionalna Agencja Energetyczna Północno-
Zachodniej Chorwacji REGEA, zorganizowała 
spotkanie w tym samym czasie z innego 
europejskiego projektu o nazwie Streetlight EPC, 
który liczy 19 partnerów z całej Europy, aby tworzyć zaawansowane inicjatywy wydajnego oświetlenia 
publicznego, z którym partnerzy BUILD2LC mogli nawiązać kontakty i odnaleźć wspólne punkty wykorzystania 
synergii, szczególnie w zakresie nowych instrumentów finansowych, aspektu, którego dotyczą oba projektu. 

BUILD2LC podczas spotkań międzynarodowych 
 
Andaluzyjska Agencja Energetyczna 
(AEA) wzięła udział w Europejskim 
Tygodniu Zrównoważonej Energii, 
który odbył się w Brukseli, 
zorganizowany przez Komisję 
Europejską. AEA przedstawiła 
projekt BUILD2LC, którego celem 
jest promowanie innowacyjnych 
metod modrnizacji energetycznej 
budynków w Europie w celu 
zmniejszenia zużycia energii, co było 
zbieżne z tematyką imprezy. 

 Andaluzyjska Agencja Energetyczna 
wzięła udział w konferencji na temat 

Strategii Inteligentnej Specjalizacji (S3) w dziedzinie energetyki. AEA została zaproszona przez Wspólne Centrum 
Badawcze Komisji Europejskiej w Sewilli. 

Lider projektu BUILD2LC wyjaśnił w jaki sposób projekt będzie stymulować doświadczenia w regionach 
partnerskich w dziedzinie konkurencyjności, innowacji, finansowania i zmiany zachowań w sektorze 
budowlanym. 

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii to najważniejsza europejska konferencja poświęcona kwestii 
zrównoważonej polityki energetycznej. Podczas sesji organizowanych przez Komisję Europejską, zaproszeni 
goście omawiali nowe proponowane rozwiązania polityczne, najlepsze praktyki i pomysły. 



Focus on:  :  
Regionalna Agencja Energetyczna Północno-Zachodniej Chorwacji (REGEA): 

Wprowadzenie do Programu Operacyjnego Konkurencyjności i Spójności na lata  
2014-2020 

REGEA.  Spośród siedmiu krajów reprezentowanych w projekcie BUILD2LC, Chorwacja jest najmłodszym 
członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to, że dostęp do funduszy strukturalnych został przyznany po raz pierwszy 
w okresie programowania 2014-2020. 
Program Operacyjny Konkurencyjność i Spójność (OPCC) jest instrumentem polityki do którego skierowany jest 
Projekt BUILD2LC, dzięki chorwackiemu partnerowi Regionalnej Agencji Energetycznej Północno-Zachodniej 
Chorwacji. Program Operacyjny został oficjalnie przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 roku 
jako narzędzie polityki spójności w Europie w ramach inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.  
Głównym celem tego instrumentu polityki jest wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze transportu, 
energetyki, ochrony środowiska i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości i działalności badawczej. Całkowita alokacja finansowa UE dla OPCC wynosi 6.881 mld EUR - 
4.321 mld środków EFRR i 2559 mld euro z funduszu spójności - oraz 7,7% całkowitej kwoty zostanie nadana do 
wspierania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach Priorytetu 4 – Gospodarka 
niskomysyjna. Największa część alokacji dla priorytetu 4 jest dedykowana dla inwestycji w budynkach 
użyteczności publicznej, ponieważ z jednej strony budynki użyteczności publicznej posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii i kosztów, a z drugiej strony oczekuje się, że sektor publiczny podejmie wzorcową 
rolę, czyli zapewnieni inwestycje i zmiany zachowań, które będą służyć jako przykład i katalizator dla podobnych 
inwestycji w innych typach budynków. 
 

Ministerstwo Funduszu Rozwoju Regionalnego i Unii Europejskiej, działając w charakterze instytucji 
zarządzającej, jest odpowiedzialne za ogólną realizację tego instrumentu polityki, a Ministerstwo Budownictwa  
i Planowania Przestrzennego jest odpowiedzialne za fundusze programowe, przygotowanie zaproszeń  
do składania wniosków inicjujących projekty strategiczne, wybór działań, które mają być finansowane i podobne 
działania w ramach priorytetu Inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentne 
zarządzanie energią i korzystanie z energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 
użyteczności publicznej, a także w sektorze budownictwa mieszkaniowego, w szczególności konkretnym celem 
4C1 - Obniżenie energii zużycie budynków sektora publicznego i cel szczegółowy 4C2 - Zmniejszenie zużycia 
energii w budynkach mieszkalnych (wielorodzinnych budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych) 
związanych z tematyką BUILD2LC. Tak więc, przedstawiciele obu resortów są najważniejszymi zainteresowanymi 
podmiotami krajowymi. 

Głównym źródłem, do monitorowania osiągania wskaźników rezultatów szczegółowych dla programu zgodnie  
z celami szczegółowymi 4C1 i 4C2, jest innowacyjny internetowy system monitorowania, pomiaru i weryfikacji 
oszczędności energii (SMIV), jedna z najlepszych praktyk Chorwacji w dziedzinie energetyki z wykorzystaniem 

rozwiązania ICT, które zostaną przedstawione  
w podręczniku Najlepszych Praktyk w ramach 
projektu BUILD2LC. 

Już na etapie programowania OPCC zostały 
przedstawione argumenty do korzystania  
z instrumentów finansowych dla poszczególnych 
celów 4C1 i 4C2 w ramach projektu BUILD2LC.  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE 
obecnie dostosowywuje Badanie EIB do celów  
wsparcia w zakresie oceny ex-ante analizy warunków 
rynkowych oraz proponowaną strategię wdrażania 
instrumentów finansowych w dziedzinie efektywności 
energetycznej. 

Przejście z dotacji do produktów finansowych będzie znaczącą zmianą w zarządzaniu funduszami i najważniejszą 



rolą w projekcie BUILD2LC. Rolą projektu będzie zapewnienie wsparcia w zakresie wymiany praktycznej wiedzy 
poprzez dwustronne i międzyregionalne działania, również w nadchodzącym międzyregionalnym seminarium  
na temat nowych instrumentów finansowania na Litwie. 

Więcej informacji: Marina Malogorski,  mmalogorski@regea.org 

Następne spotkanie  
- Międzyregionalne seminarium dotyczące nowych instrumentów finansowych – Wilno, Litwa, Styczeń 

2017.   
- Międzyregionalne seminarium dotyczące konkurencyjności i klasteryzacji –Rzeszów, Polska, Marzec 2017 
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To pierwsze wydanie co półrocznego Biuletynu BUILD2LC. Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu, proszę odesłać wiadomość z tematem 

wiadomości: „nie subskrybuję”. 
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Public Investment 
Development Agency 
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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) 

 

Andalusian Institute of 
Technology (IAT) 

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

file:///C:/Documents%20and%20Settings/jwojciechowska/Moje%20dokumenty/Downloads/mmalogorski@regea.org
file:///C:/Documents%20and%20Settings/jwojciechowska/Moje%20dokumenty/Downloads/joaquin.villar@juntadeandalucia.es
http://vipa.lt/page/about_us
http://www.severnwye.org.uk/
http://www.rarr.rzeszow.pl/en
http://www.regea.org/en/home.html
http://www.regionjh.se/
http://www.leag.si/
http://www.iat.es/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/


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 zainteresowanymi 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%. 


