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1. ŚRODKI NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW: EUROPEJSKI INSTRUMENT 

MIEJSKI, ELENA, URBIS

2. BEZ DOTACJI i POŻYCZEK – WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM PRYWATNYM: 

KONTRAKTOWANIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO (ESCO)

3. GDZIE SZUKAĆ INWESTORÓW I PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWYCH:UIA, 

URBACT, JPI URBAN EUROPE

4. JAK STWORZYĆ DOBRY WNIOSEK O FUNDUSZE NA NISKOEMISYJNĄ 

TRANSFORMACJĘ (I NIE TYLKO)

5. PYTANIA

CO OMÓWIMY?



 dotacje i granty (krajowe i międzynarodowe)

 pożyczki (w tym preferencyjne / umarzalne)

 kontraktowanie efektu energetycznego (EPC – ang. Energy Performance Contracting) - współpraca z partnerami ESCO

 zielone obligacje   (przykład z Grudziądza: 63,2 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne; ciekawa publikacja nt. zielonych obligacji w Polsce: link)

 fundusze odnawialne

 fundusze gwarancyjne 

 finansowanie obywatelskie (spółdzielnie i crowdfunding)

WIĘCEJ INFORMACJI O RÓŻNYCH INSTRUMENTACH FINANSOWANIA PROJEKTÓW:

 Szczegółowa lista źródeł finansowania realizacji celów klimatyczno-energetycznych (baza Porozumienia Burmistrzów): 

https://www.eumayors.eu/support/funding.html

 Baza źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych prowadzona przez Związek Miast Polskich: 

http://www.miasta.pl/aktualnosci/baza-zrodel-finansowania-przedsiewziec-rozwojowych

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW

https://wyborcza.biz/Gieldy/7,132329,26424003,grudziadz-pozyskal-63-2-mln-zl-z-emisji-zielonych-obligacji.html?disableRedirects=true
https://fundacjacms.pl/zielone-obligacje-w-polsce/
https://www.eumayors.eu/support/funding.html
http://www.miasta.pl/aktualnosci/baza-zrodel-finansowania-przedsiewziec-rozwojowych


 Powyżej 1 500 000 Euro

 Do 90% kosztów kwalifikowalnych

 Docelowa inwestycja min. 30 milionów 

Euro

 Finansowanie analiz, dokumentacji, 

personelu. Nie ma możliwości 

finansowania docelowej inwestycji.

 Projekt musi rozpocząć się w ciągu 3-4 lat

 Efekt dźwigni: 20

 Nabór ciągły

ELENA

 60 000 Euro na Koncepcję Inwestycyjną

 Do 100% kosztów kwalifikowalnych

 Brak wymaganej wielkości inwestycji (ale 

oddziaływanie jest elementem konkursu)

 Finansowanie analiz, dokumentacji, 

personelu, badań opinii społecznej. Nie ma 

możliwości finansowania docelowej 

inwestycji.

 12 miesięcy na przygotowanie Koncepcji. 

 Realizacja projektu nie jest wymagana

 Nabory: do 31.05.21, jesień 2021 i wiosna 

2022

 Wsparcie w formie doradztwa 

 Wsparcie dla programów inwestycyjnych o 

wartości min. 20 milionów Euro 

przewidzianych do realizacji w ciągu 3-5 lat

 Finansowanie analiz technicznych, 

finansowych, analizy obszarów 

priorytetowych. Nie służy przygotowaniu 

pełnych studiów wykonalności, analizy 

oddziaływania na środowisko, procedur 

przetargowych, itd.

 Nabór ciągły

URBISEUCF

EUCF, ELENA i URBIS:   PORÓWNANIE



EUCF | 60 000 Euro na Koncepcję Inwestycyjną

Koncepcja inwestycyjna to dokument, który tłumaczy pomysł na projekt inwestycyjny na 

język finansowy w celu pozyskania finansowania na jego realizację.  Źródło finansowania 

ani model finansowania nie muszą być na tym etapie wybrane.

JAKI JEST CEL KONCEPCJI INWESTYCYJNEJ?

▪ Dostarczenie inwestorom i instytucjom finansowym informacji niezbędnych 

do oceny projektu inwestycyjnego w prosty i szybki sposób.

▪ Przekształcenie planów klimatycznych i energetycznych w solidne pakiety 

inwestycyjne, a tym samym ułatwienie władzom lokalnym dostępu do 

finansowania.



EUCF | 60 000 Euro na przygotowanie projektów

Cel

Wsparcie działań niezbędnych do 

przygotowania KONCEPCJI 

INWESTYCYJNEJ planowanego 

projektu (działania muszą być zgodne z 

polityką pożyczkową Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (link)

Przeznaczenie grantu

pracownicy

Zewnętrzni konsultanci / 

podwykonawcy

€ 60 000
(ryczałt)

GRANT

EUCF

• Studia wykonalności

• Analizy techniczne

• Analizy prawne

• Badania opinii publicznej

• Analizy rynkowe

• Analizy finansowe itd. 

Działania 

finansowane 

przez EUCF:

Inne koszty niezbędne 

do przygotowania 

Koncepcji Inwestycyjnej 

według wymaganego 

formatu

https://www.eib.org/en/publications/eib-energy-lending-policy.htm


EUCF | Nabory i więcej informacji

NABORY:

▪ Nabór 2: 29 marca – 31 maja 2021

▪ Nabór 3: jesień 2021

▪ Nabór 4 (ostatni): wiosna 2022

(ocena wniosków trwa ok. 2 miesiące, na przygotowanie Koncepcji jest 12 miesięcy)

WIĘCEJ INFORMACJI:

• Oficjalna strona: EUCITYFACILITY.EU

• Informacje w wersji polskiej i rejestracja do listy mailingowej: www.pnec.org.pl/pl/eucf

• Szablon Koncepcji Inwestycyjnej w wersji polskiej (cel grantu EUCF) – link

• PEŁNA WERSJA WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW (tylko w wersji angielskiej) – link

• Kontakt z ekspertem krajowym EUCF: ce.poland@eucityfacility.eu

http://www.eucityfacility.eu/
http://www.pnec.org.pl/pl/eucf
http://pnec.org.pl/images/stories/Projekty/EUCF/EUCF_szablon_koncepcji-inwestycyjnej-PL.docx
https://www.eucithttps/www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html
mailto:ce.poland@eucityfacility.eu


EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA) – koordynowany 

przez EBI, finansowany z budżetu Horyzontu:

Dla projektów dotyczących: 

 efektywności energetycznej

 zrównoważonego transportu miejskiego

o Wsparcie dla przygotowania inwestycji o minimalnej wartości 30 milionów Euro  (możliwość łączenia 

mniejszych projektów, żeby osiągnąć wymaganą wartość inwestycji)

o Projekty muszą charakteryzować się wysokim prawdopodobieństwem realizacji (dlatego ubiegając się o 

środki z ELENY samorządy powinny mieć przeprowadzone badania przygotowawcze)

o Czas na rozpoczęcie realizacji inwestycji (ogłoszenie przetargu): 3-4 lata. Programy inwestycyjne mogą 

być wdrażane przez końcowych beneficjentów lub inne podmioty – niekoniecznie przez wnioskodawców.

ELENA – ŚRODKI NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU



GŁÓWNE ZASADY:

 ELENA pokrywa do 90% kosztów związanych z przygotowaniem 

inwestycji

 Minimalna kwota dofinansowania: 1 500 000 Euro

 Efekt dźwigni: 20 (każdy 1 PLN z ELENY musi przełożyć się na 20 

PLN inwestycji - wyjątek: budownictwo mieszkaniowe (10)

Jeżeli dźwignia nie zostanie osiągnięta, dofinansowanie może

zostać cofnięte

 Część dokumentów powinna już być gotowa (nie zaczynamy od zera)

 Wartość docelowej inwestycji: min. 30 000 000 Euro 

 Nabór w trybie ciągłym

ELENA |  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

PRZYKŁADY Z POLSKI:

Do tej pory w Polsce z ELENY skorzystało 7 

projektów, m.in. Stowarzyszenie Metropolia 

Krakowska, które uruchomiło doradztwo dla 

mieszkańców poprzez zatrudnienie 39 ekodoradców

(projekt „Eko Team”), Bank BGŻ BNP Paribas w 

ramach oferty wsparcia inwestycji w poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

(utworzono program wsparcia dedykowany 

spółdzielniom mieszkaniowym, w tym doradztwo w 

zakresie inwestycji w termomodernizację, ofertę 

preferencyjnych pożyczek oraz refundację 90 proc. 

kosztów opracowania audytów energetycznych i 

dokumentacji technicznej) oraz Krajowa Agencja 

Poszanowania Energii, która utworzyła Krajowy 

Integrator Projektów Inwestycyjnych dedykowany 

ciepłowniom. 



CEL: 

Ułatwienie JST opracowania, planowania i wdrażania strategii i projektów 

inwestycyjnych poprzez doradztwo techniczne i finansowe dostosowane do 

potrzeb, m.in. w zakresie innowacyjnych możliwości finansowania. 

W JAKI SPOSÓB?

Wsparcie ekspertów z różnych zespołów doradczych z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, w tym pracowników EBI w państwach członkowskich oraz ekspertów z 

JASPERS – niezależnego zespołu specjalizującego się w przygotowywaniu wysokiej 

jakości projektów finansowanych przez UE. Doradztwo dot. zintegrowanych programów 

inwestycyjnych o krótko- lub średnioterminowej perspektywie, zwykle 3-5 lat. Programy 

inwestycyjne powinny mieć orientacyjną wartość co najmniej 20 mln EUR (zazwyczaj 

grupują kilka mniejszych projektów, obejmujących różne sektory, które mogą być finansowane 

z różnych źródeł). 

CENTRUM DORADZTWA EBI i INICJATYWA URBIS

Szczegółowe informacje o 

kwalifikowalności:

https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/funding/special-support-instruments/jaspers/
https://youtu.be/fRGKUdhUTaQ
https://youtu.be/fRGKUdhUTaQ
https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm


 Wałbrzych, który z pomocą ekspertów Banku przygotował 

wieloletni program inwestycyjny obejmujący projekty dot. 

poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji 

obszarów miejskich, mieszkalnictwa socjalnego i inne 

działania wynikające ze strategii rozwoju miasta

(eksperci EBI m.in. analizują różne scenariusze dla 

ożywienia społecznego i gospodarczego Wałbrzycha). 

 Wrocław - na etapie planowania modernizacji sieci 

tramwajowej i autobusowej – eksperci EBI przygotowali 

m.in. kompleksowy model finansowy, w tym analizę 

wrażliwości. 

WSPARCIE CENTRUM DORADZTWA EBI |  PRZYKŁADY

 Mediolan - w celu zidentyfikowania źródeł 

finansowania dla realizacji miejskiego planu 

ochrony powietrza. Eksperci EBI opracowali 

wytyczne, które umożliwią powielanie rozwiązań 

wdrożonych przez Mediolan, z naciskiem na 

identyfikację odpowiednich źródeł finansowania 

planów poprawy jakości powietrza.



KONTRAKTOWANIE EFEKTU 

ENERGETYCZNEGO

(UMOWY EPC i WSPÓŁPRACA Z ESCO)



EPC:  KONTRAKTOWANIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO

EPC TO FORMA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO* DLA PROJEKTÓW DOT. 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

DLACZEGO WARTO?

• W nowej perspektywie będzie tendencja wykorzystania instrumentów zwrotnych w przypadku projektów 

przynoszących oszczędności (będzie z czego spłacić pożyczkę). 

• EPC może być alternatywą dla pożyczek bankowych (brak wpływu na poziom zadłużenia JST i zagwarantowane 

rezultaty / korzyści finansowe (jeśli realizacja w trybie PPP) – przy czym EPC to dużo więcej niż pożyczka!

• Przerzucenie ryzyka technicznego i kredytowego na partnera prywatnego (firmę ESCO)

• Zastosowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań (gwarancja rezultatu przez cały okres umowy)

• Brak konieczności pozyskania środków na realizację projektu (w zależności od zapisów umowy z ESCO)

• Dostęp do środków bez ograniczenia terminami naborów



EPC:  KONTRAKTOWANIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO

GŁÓWNE RODZAJE PROJEKTÓW EPC:

• EPC Light (optymalizacja – bez modernizacji): 2-3 lata, 10-20% oszczędności

• EPC Basic (budynek w stanie przynajmniej zadowalającym):  5-15 lat, 20-60% oszczędności

• EPC Plus (głęboka renowacja/modernizacja budynku): 10-20 lat, 70%+ oszczędności

• Hybrydowe – połączone z dotacjami

WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO (ESCO – ANG. ENERGY SAVING COMPANY)

Wynagrodzenie ESCO (spłata kosztów inwestycji) uzależnione jest od osiągnięcia rezultatu – dlatego partnerowi 

prywatnemu zależy, żeby inwestycja była wysokiej jakości. 

Przykład: zaplanowana roczna oszczędność energii w porównaniu z rokiem bazowym: 30%. W okresie trwania umowy, 80% 

oszczędności będzie stanowiło wynagrodzenie ESCO. 



EPC:  O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

 Obecnie umowy EPC nie mają wpływu na poziom zadłużenia JST JEŻELI są realizowane w 

formule PPP (vs. w oparciu o Ustawę o efektywności energetycznej z dn. 20 maja 2016 wg. 

której środki przewidziane na wynagrodzenie ESCO muszą być wpisane w wieloletniej prognozie 

finansowej).  ALE: trwają prace nad nowelizacją.

 Zainteresowanie współpracą i poziom wynagrodzenia zależy od poziomu ryzyka dla ESCO.

 ESCO najczęściej ma finansowanie zewnętrzne – warunki umowy EPC zależą m.in. od oceny 

ryzyka przez pożyczkodawców. Warto pakietować projekty, żeby zwiększyć atrakcyjność 

(inwestycja obejmie kilka budynków itd.). 

 Kluczowe etapy: wybór roku bazowego, rzetelna analiza modelu wykorzystania budynku i 

potrzeb energetycznych, weryfikacja raportów rocznych .

 Dobry start – udostępnienie ESCO wszystkich danych i zapewnienie dostępu do budynku.

 Kary umowne nie są potrzebne – zastępuje je system płatności uzależniony od rezultatów

 EPC TO PARTNERSTWO, NIE TRADYCYJNY MODEL 

USŁUGI (WSPÓLNE KORZYŚCI I WSPÓLNE RYZYKO)

https://esco-samorzady.pl/baza-wiedzy/

https://www.ppp.gov.pl/efektywnosc-energetyczna

https://esco-samorzady.pl/baza-wiedzy/
https://esco-samorzady.pl/baza-wiedzy/
https://esco-samorzady.pl/baza-wiedzy/
https://www.ppp.gov.pl/efektywnosc-energetyczna
https://www.ppp.gov.pl/efektywnosc-energetyczna
https://www.ppp.gov.pl/efektywnosc-energetyczna


EPC W POLSCE  |  WARTO ŚLEDZIĆ

WARTOŚĆ PROJEKTÓW EPC ZREALIZOWANYCH W POLSCE: 

200 milionów PLN – vs 3 miliardy Euro w Niemczech i 27 miliardów USD na świecie (dane MAE)

 Trwają prace nad nowelizacją Ustawy o Efektywności Energetycznej, żeby lepiej odnosiła się do specyfiki modelu EPC (brak 

wpływu na poziom zadłużenia JST i uproszczony wybór partnera prywatnego) – jest w Senacie, może wejść w życie w 2 kwartale br.

 W grudniu 2020 NFOŚiGW i PFR podpisały porozumienie o współpracy w celu wsparcia rozwoju projektów realizowanych we 

współpracy z ESCO. Przygotowane zostanie wsparcie dla JST, w tym system darmowych doradców energetycznych wspierających 

proces wyboru partnera i negocjacji umowy oraz zestaw modelowych dokumentów do wykorzystania przez samorządy.

 Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) realizuje pilotaż projektów EPC dot. instalacji PV dla obiektów JST.

 NFOŚ i KAPE pracują nad pilotażem zastosowania EPC dla realizacji głębokiej renowacji budynków mieszkalnych (projekt 

FinEErgoDom). 

 Mazowiecka Agencja Energetyczna realizuje projekt E-FIX dot. innowacyjnych możliwości finansowania w sektorze energetycznym, 

w tym pilotażowe wdrożenie proponowanych rozwiązań: https://mae.com.pl/projekty/e-fix. Planowane jest wprowadzenie doradztwa 

dla JST i ESCO.

 Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE) wraz z Climate-KIC opracowały „Poradnik ESCO dla Polskich Miast”

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/efektywnosc-energetyczna-nowelizajca-implementacja-dyrektywa-9960.html
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1695,nfosigw-i-pfr-s-a-beda-wdrazac-model-esco-pilotaz-z-budzetem-10-mln-zl.html
https://fineergodom.eu/pl
https://mae.com.pl/projekty/e-fix
https://nape.pl/esco-dla-samorzadow


JAK ZNALEŹĆ 

INWESTORÓW?



GDZIE SZUKAĆ INWESTORÓW

SMART CITIES MARKETPLACE

https://eu-smartcities.eu

Darmowa platforma sieciująca i skuteczne wsparcie w nawiązywaniu kontaktu z 

przedstawicielami instytucji finansowych (m.in. banki, fundusze inwestycyjne) z całej UE. 

Organizują też programy mentoringowe („Masterclass”) dla przedstawicieli JST z całej 

Europy (informacja o aktualnym programie).

EUROPEJSKI PORTAL PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (PORTAL EPPI)
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/pl/index.html

Unijny portal „Matchmaking“ – darmowa platforma sieciująca Komisji Europejskiej dla 

promotorów projektów (m.in. JST i międzynarodowych inwestorów).

EUCF INVESTOR NETWORK

www.eucityfacility.eu

Platforma utworzona w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego.

https://eu-smartcities.eu/
https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/news/exclusive-masterclass-kicked-project-financing
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/pl/index.html
http://www.eucityfacility.eu/
https://eu-smartcities.eu/page/we-are-looking-your-smart-city-project-concepts
https://eu-smartcities.eu/page/we-are-looking-your-smart-city-project-concepts


BANKI i FUNDUSZE INWESTYCYJNE

BANKI KRAJOWE i BANKI INWESTYCYJNE:

● Europejski Bank Inwestycyjny

● Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju

● Bank Rozwoju Rady Europy

EUROPEJSKI FUNDUSZ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

Wsparcie projektów o wartości ok. 5-35 milionów Euro oraz środki na pomoc techniczną (przygotowanie projektu) 

na zasadach zbliżonych do instrumentu ELENA Europejskiego Banku Inwestycyjnego: 

 efekt dźwigni 20, pomoc techniczna w postaci dostarczenia ekspertów (wyjątek: analizy prawne); środki 

bezzwrotne, jeżeli inwestycja rozpocznie się w ciągu 24 miesięcy i będzie finansowana ze środków EEEF. 

Warunek: tylko dla projektów, w wyniku których o 20% wzrośnie efektywność energetyczna i o 20% zmniejszy 

się emisja CO2.

www.eeef.lu

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.ebrd.com/home
https://coebank.org/en/project-financing/how-access-ceb-financing/
http://www.eeef.lu/


INVESTORS CONFIDENCE PROJECT

SYSTEM CERTYFIKACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W CELU WSPARCIA POSZUKIWANIA 

INWESTORÓW (POTWIERDZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ = 

MNIEJSZE RYZYKO DLA INWESTORÓW). 

Materiały ICP do wykorzystania przy planowaniu projektów:

 Specyfikacja Przygotowania Projektu ICP zapewnia przejrzystą mapę drogową dla zespołów przygotowujących projekty w celu 

prawidłowego wdrożenia każdego wymagania określonego w protokołach ICP w oparciu o najlepsze praktyki i zasoby branżowe. 

 Szablony przygotowania ICP - gotowe do użycia szablony, które ułatwiają szybkie i wydajne przygotowanie kluczowych 

komponentów wymaganych przez protokoły ICP, takich jak plany OPV i OM&M.     

 Podsumowanie protokołu ICP - graficzne przedstawienie wymagań poszczególnych protokołów ICP, które umożliwia szybkie 

wybranie optymalnego protokołu dla danego projektu.     

 Ramy projektu ICP zawierają definicję etapów projektu w standardzie ICP.

http://www.eeperformance.org/project-development-specification.html
http://www.eeperformance.org/cx-om-mv-templates.html
http://www.eeperformance.org/technical-summary.html
http://www.eeperformance.org/project-framework.html


WSPÓŁPRACA

MIĘDZYNARODOWA



Inicjatywa JPI Urban Europe powstała w 2010 r. w celu 

sprostania globalnym wyzwaniom miejskim. Jej celem jest 

stworzenie europejskiego centrum badań i innowacji 

(dotyczących zagadnień najistotniejszych dla miast) oraz 

wsparcie nowych europejskich rozwiązań za pomocą 

skoordynowanych badań. 

Zadaniem JPI Urban Europe jest połączenie władz 

lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, 

innowatorów, biznesu i przemysłu, aby stworzyć nowe 

możliwości badań i innowacji, oferując strefy eksperymentalne 

i szeroko rozumianą infrastrukturę badawczą. 

JPI URBAN EUROPE

• Nabory JPI Urban Europe organizowane są co roku. O 

finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe 

złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 

co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. 

• Do tej pory sfinansowano realizację 110 projektów wybranych 

w ramach 10 naborów (dofinansowanie JPI Urban Europe 

przekroczyło 100 milionów EUR). Instytucje z Polski 

uczestniczyły w 5 projektach.

• JPI Urban Europe to nie tylko konkursy grantowe dla projektów 

badawczych, ale także dodatkowe działania wpierające 

samorządy poprzez wymianę doświadczeń w zakresie 

wyzwań i rozwiązań w obszarze transformacji miejskiej (np. 

podczas Urban Lunch Talks)

Oficjalna strona: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/

Punkt Kontaktowy w Polsce: Narodowe Centrum Nauki

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy


UIA: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MIAST

 Dofinansowanie: 80% (max. 5 000 000 EUR)

 86 projektów w trakcie realizacji w 20 państwach 

członkowskich (0 z Polski) 

UIA to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest 

znalezienie i przetestowanie nowych rozwiązań w obszarze 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, mających przy 

tym szczególne znaczenie na szczeblu unijnym. Głównym celem 

jest zapewnienie władzom miejskim przestrzeni i środków 

służących przetestowaniu śmiałych i niesprawdzonych 

jeszcze koncepcji dot. powiązanych ze sobą wyzwań. 

Wspierane są projekty, które oferują twórcze, innowacyjne, trwałe 

i replikowalne rozwiązania różnorodnych wyzwań. 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) i URBACT

URBACT

 Dofinansowanie: ok. 60 000 EUR na miasto w jednej sieci 

projektowej liczącej ok. 10 miast

 W projektach uczestniczyło ok. 700 miast z całej UE, w tym 45 

z Polski 

Celem URBACT jest umożliwienie miastom współpracy i 

rozwijania zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych 

miejskich wyzwań poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. 

URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne i 

innowacyjne metody, łączące wymiar ekonomiczny, społeczny i 

środowiskowy. 

 Kontakt: koordynator URBACT w Polsce: 

aldo.vargas@zmp.poznan.pl

mailto:aldo.vargas@zmp.poznan.pl


GDZIE SZUKAĆ PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH

MIĘDZYNARODOWE SIECI SAMORZĄDÓW:

● Porozumienie Burmistrzów

● Energy Cities

● Sojusz Klimatyczny

● Eurocities

● Fedarene

● ICLEI

https://www.covenantofmayors.eu/
https://energy-cities.eu/
https://www.climatealliance.org/home.html
https://eurocities.eu/
https://www.fedarene.org/
https://www.iclei.org/


PODSUMOWANIE

Środki na przygotowanie kompleksowych projektów (pomoc techniczna i doradztwo): 

 ELENA i Mechanizm URBIS (Urban Investment Support / Centrum Doradztwa EBI) Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 Europejski Instrument Miejski – 60 tyś Euro na przygotowanie koncepcji inwestycyjnych kompleksowych projektów dot. 

zrównoważonej energii

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, tworzenie sieci miast i wspólnych planów działań:

 Urban Innovative Actions – innowacyjne rozwiązania dla wyzwań miejskich 

 URBACT – Europejski program współpracy

 Partnerska Inicjatywa Miast

 JPI Urban Europe

 EUKI – European Climate Initiative niemieckiego ministerstwa środowiska

Realizacja projektów we współpracy z sektorem prywatnym:

 Poszukiwanie inwestorów:  Smart Cities Marketplace, Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (Portal EPPI), Investors

Confidence Project (program certyfikacji projektów inwestycyjnych - potwierdzenie jakości i bankowalności)

 Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne (np. Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej EEEF)

 Climate-KIC, Innoenergy (Europejski Instytut Innowacji i Technologii)

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
https://ec.europa.eu/poland/news/171128_urbis_pl
https://www.eib.org/en/index.htm
https://www.eucityfacility.eu/home.html
https://www.uia-initiative.eu/en
https://urbact.eu/urbact-polska
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/partnerska-inicjatywa-miast
https://jpi-urbaneurope.eu/
https://www.euki.de/en/
https://eu-smartcities.eu/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/pl/index.html
http://www.eeperformance.org/
https://www.eeef.eu/home.html
https://www.climate-kic.org/countries/poland/
https://www.innoenergy.com/about/about-eit-innoenergy/about-us/
https://eit.europa.eu/


JAK STWORZYĆ DOBRY 

WNIOSEK O FUNDUSZE 

NA NISKOEMISYJNĄ 

TRANSFORMACJĘ 

(I NIE TYLKO)



Jakich 

argumentów użyć, 

żeby przekonać 

oceniających?



… zrozumienie perspektywy instytucji finansujących i osób 

oceniających wnioski pomaga. Trzeba pisać wnioski przewidując 

pytania osób, które będą je oceniać i rekomendować do 

finansowania.

Różne programy stosują różne systemy oceny wniosków  

(nie zawsze możliwe są uzupełnienia, negocjacje, modyfikacje)

CZY KAŻDY DOBRY PROJEKT SIĘ OBRONI? 



• Konkretne  (odpowiedzi na pytania: „i co z tego?”, „jaką mamy gwarancję?”)

• Co zostanie osiągnięte vs co zostanie zrobione (rezultaty / produkty)

• Szczegółowa analiza potrzeb (drzewo problemów i celów) oraz ryzyka

• Rezultaty ambitne, osiągalne i możliwe do zagwarantowania

• Zapewniona wysoka jakość i trwałość 

• Brak nieuzasadnionych wydatków

• Duże oddziaływanie (skorzysta wiele osób / regionów)

• +  projekt ambitny, przecierający szlaki, powielalny

NAJLEPSZE WNIOSKI: UDOWODNIAJĄ, ŻE PROJEKT 

JEST POTRZEBNY i ZAPLANOWANY OPTYMALNIE



CZYM JEST PROJEKT Z PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI 

FINANSUJĄCEJ?



CZYM JEST PROJEKT Z PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI 

FINANSUJĄCEJ?



…czyli od czego powinien się 

zacząć każdy dobrze 

przygotowany projekt

„CO” vs „PO CO” i SKĄD TO WIEMY







TRZEBA UDOWODNIĆ, ŻE PROJEKT JEST NIEZBĘDNYM OGNIWEM DŁUGIEGO ŁAŃCUCHA, A 

NIE NIEDOPRACOWANYM POMYSŁEM.

 Drzewo problemów 

 Drzewo celów

 Matryca logiczna (wynika z drzewa problemów - słaba, jeżeli nie oparta na rzetelnej analizie sytuacji wyjściowej)

- Rezultaty czy produkty?

- Ewaluacja ex-ante / diagnoza – wymaga czasu (nie można zostawiać na ostatnią chwilę – ryzyko problemów z 

rozliczeniem projektu)

 Analiza Interesariuszy i Analiza Ryzyka (powinny być podstawą Planu Komunikacji)

Konsultanci piszący wniosek za Państwa nie zrobią tego porządnie bez dużego zaangażowania Państwa zespołu.

ANALIZA POTRZEB:  DRZEWA PROBLEMÓW i CELÓW





PRZYKŁAD MATRYCY RYZYKA



l.p. Kto
Zainteresowanie/ 

Zaangażowanie

Ważni dla

projektu?
Rola w projekcie

Kto

odpowiedzialny za

wspołpracę

Komentarz

pozytywne bardzo

negatywne średnio

neutralne mało

PRZYKŁAD MATRYCY INTERESARIUSZY



 Teoria zmiany

 Analiza ryzyka (porządna matryca)

 Dokładne mapowanie interesariuszy (nie „kopiuj – wklej”)

 Plan komunikacji dostosowany do wniosków z drzewa problemów, analizy ryzyka i analizy 

interesariuszy

 Umowa musi zakładać możliwość wprowadzania poprawek i uzupełnień – oraz wystarczająco dużo 

czasu na weryfikację i poprawki

 W przypadku wersji angielskiej, zapewnione musi być dobre tłumaczenie – oszczędzanie na 

tłumaczach się nie opłaca

… Przed złożeniem wniosku, trzeba go przeczytać …

CZEGO OCZEKIWAĆ OD KONSULTANTÓW?



 Pokazać szerszy kontekst (porządne drzewo problemów)

 Trzeba udowodnić, że projekt jest potrzebny – skąd wiemy, że warto go realizować i dlaczego w 

zaproponowany sposób / skali

 Podkreślić w jaki sposób zostanie zapewniona wysoka jakość (konkrety!)

 Wszystkie wydatki porządnie uzasadnione – szczególnie koszty zarządzania

 Podkreślić doświadczenie wnioskodawcy i partnerów – w kontekście zdolności poradzenia sobie z 

problemami, zapewnienia wysokiej jakości i osiągnięcia wszystkich celów

 Jeśli projekt przewiduje elementy innowacyjne, trzeba to podkreślić - odnosząc się do ryzyka 

wynikającego z działań pilotażowych

 Podkreślić, jeżeli dany Instrument jest jedyną szansą na realizację projektu

 Wzorowanie się na podobnych projektach nie zawsze pomaga

PODSUMOWANIE



Pytania?



Dziękuję za 

uwagę

Sylwia Słomiak

sylwia.slomiak@ssas.eu

ssas.eu

mailto:sylwia.slomiak@ssas.eu

