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EĂƐǌĞĐĞůĞŝĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
ї Dokonujemy przeglądu projektów z mechanizmem umów
o uzyskanie efektu energetycznego (EPC) realizowanych w krajach
Europy Środkowej, oceniając potencjał rynku dla działań
energooszczędnych.
ї Dokonujemy przeglądu programów wspierających projekty
energooszczędne w krajach Europy Środkowej, a zwłaszcza
dopuszczających wdrożenie mechanizmu umowy o uzyskanie
efektu energetycznego (EPC).
ї Przygotujemy zalecenia poprawy dla obecnych systemów wsparcia
i przyszłych programów pomocowych.
ї Popularyzujemy pomysł: ǁĚƌĂǏĂŶŝĞĞŶĞƌŐŽŽƐǌĐǌħĚŶǇĐŚŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ
ďĞǌƑƌŽĚŬſǁǁųĂƐŶǇĐŚŝďĞǌǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂĚųƵŐƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ.
ї Tworzymy nowy model systemu wsparcia i dotacji, który wesprze
finansowanie umów o efekt energetyczny (EPC). Model ma szansę
wdrożenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

ŽĐĞůŽǁĞŐƌƵƉǇŝŶƚĞƌĞƐĂƌŝƵƐǌǇ
ї Użytkownicy energii w sektorze publicznym (samorządy, szkoły,
szpitale, urzędy),

Nasz projekt zapewni nowy wkład w określeniu celów strategicznych
dla całej UE oraz umożliwi innowacyjne zaprojektowanie konkretnych
programów na krajowych szczeblach. Umożliwi to szersze
i efektywniejsze wykorzystanie potencjału efektywności energetycznej
dzięki synergii wykorzystania mechanizmu umów o efekt energetyczny
oraz finansowania przez fundusze unijne lub inne programy pomocowe.
CombinES wspiera międzynarodową współpracę w obszarze
poszukiwania uniwersalnych, modelowych rozwiązań finansowania
energooszczędnych projektów oraz wspólnych rozwiązań systemowych
i prawnych.
Zwiększenie możliwości finansowania efektywności energetycznej
przyczynia się do wzrostu oszczędności energii, redukcji kosztów
operacyjnych, poprawia konkurencyjność producentów jednocześnie
przyczyniając się do poszanowania środowiska naturalnego.
Sektor publiczny może alokować uzyskane oszczędności w wydatkach
na inne ważne cele.
Rekomendacje opracowane w ramach projektu CombinES mogą
znaleźć zastosowanie przy tworzeniu na szczeblu unijnym
innowacyjnych i efektywnych systemów dla alokacji środków
z funduszy strukturalnych i spójności w latach 2014-2020.
Polskim sukcesem projektu będzie popularyzacja wiedzy
o mechanizmie umów o efekt energetyczny (EPC) – z gwarancją
uzyskania efektu energetycznego, które te umowy umożliwią
ǁĚƌŽǏĞŶŝĞĞŶĞƌŐŽŽƐǌĐǌħĚŶǇĐŚŝŶǁĞƐƚǇĐũŝďĞǌƑƌŽĚŬſǁǁųĂƐŶǇĐŚ
ŝďĞǌǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂĚųƵŐƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ.

ї Użytkownicy energii w sektorze prywatnym (przedsiębiorcy,
usługodawcy, wynajmujący oraz właściciele budynków),
ї Inwestorzy prywatni – firmy ESCO, opracowujący projekty EPC,
ї Lokalni, krajowi i europejscy decydenci mający wpływ na tworzenie
programów wsparcia, tworzenie przepisów prawa i zasad działania,
ї Dostawcy wody, ciepła oraz energii elektrycznej.
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