
 

Plan Działań na Rzecz 

Zrównoważonej Energii 

(SEAP) 

 

TEMAT 2 

 



Treść prezentacji 
 

 

• Rola Wspólnego Centrum 

Badawczego (JRC) 

• Co to jest SEAP? 

• 10 głównych zasad dot. opracowania 

SEAP 

• Przykłady 
 



Rola Wspólnego Centrum 

Badawczego (JRC) 

“Wspieranie rozwoju, wdrażania i monitoringu 

Porozumienia Burmistrzów od strony technicznej.” 

 

Zespół ds. Porozumienia Burmistrzów  w JRC : Paolo 

Bertoldi, Michele Canova, Federica Paina, Ronald 

Piers 



Plan prac JRC 

Zapewnienie inicjatywie wsparcia naukowego 
i technicznego : 

 

 Opracowanie poradnika poświęconego SEAP 

 Prowadzenie Centrum Pomocy Technicznej  

 Ocena przedłożonych Planów Działań na Rzecz  

Zrównoważonej Energii (SEAP) wraz z informacją 

zwrotną dla miast-sygnatariuszy 

 Monitoring wdrażania Porozumienia, w tym 

opracowanie  szczegółowych wytycznych dot. 

prowadzenia monitoringu 

 



Cel: pomoc miastom i gminom w 

opracowaniu i wdrożeniu SEAP. 
 

 

 

3 części: 

Część I : Jak opracować i wdrożyć SEAP? 

Część II: Jak sporządzić inwentaryzację emisji CO2? 

Część III: Środki techniczne 

 

Poradnik dot. SEAP  



Centrum Pomocy Technicznej  
 

– Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)  pod adresem: 

www.eumayors.eu/support/faq_en.html 
 

– Elektroniczny  formularz zapytania pod adresem: 

   www.eumayors.eu/about/contact_en.html 
 

– Bezpośredni kontakt z JRC: 

 Telefon: +39 0332 78 3599/9703 

 JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu 

 



Zobowiązania Sygnatariuszy  

 • Redukcja emisji CO2  na swoim terenie o co 

najmniej 20% dzięki wdrożeniu Planu Działań 

na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) 

• Sporządzenie Bazowej Inwentaryzacji Emisji 

• Przedłożenie SEAP w ciągu roku od dnia 

podpisania Porozumienia 

• Przystosowanie struktur miejskich do realizacji 

niezbędnych działań 

• Mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego 

• Sporządzanie raz na dwa lata raportu z 

wdrażania planu 



Co to jest SEAP?  
 

 SEAP pokazuje, w jaki sposób 

Sygnatariusz Porozumienia zamierza 

wypełnić przyjęte zobowiązania do roku 

2020.   
     SEAP wykorzystuje rezultaty Bazowej 

Inwentaryzacji Emisji do identyfikacji działań, 

które umożliwią osiągnięcie założonego przez 

władze lokalne celu w zakresie redukcji CO2.  
 

 SEAP określa konkretne środki redukcji 

emisji, wraz z ich ramami czasowymi, 

osobami odpowiedzialnymi za ich 

wprowadzenie oraz budżetem 

 
 SEAP jest regularnie aktualizowany 



SEAP jest: 

• dokumentem 

politycznym 

• instrumentem 

komunikacji i 

promocji dla 

interesariuszy 

• punktem odniesienia 

i narzędziem  

służącym wdrażaniu 

działań 

Przykład:  

Genova (IT) 



Szablon SEAP on-line – Część I 



10 głównych zasad* 
 

 

• Ww.  zasady są powiązane ze zobowiązaniami 

przyjętymi przez Sygnatariuszy Porozumienia i 

stanowią  podstawowy składnik sukcesu.  

 

• Niezastosowanie się do tych zasad może 

skutkować negatywną oceną SEAP! 

 

 

* Patrz: strona 8 poradnika 



1. Formalne przyjęcie SEAP przez Radę Miasta/Gminy 

 

2. Zobowiązanie do ograniczenia emisji CO2 o co 

najmniej 20% do roku 2020 
 

Jeżeli w planie przyjęto długoterminowy cel redukcyjny (na 

przykład dla 2030 roku)  

 =>  ustal cel pośredni dla 2020 roku 

 

3. Sporządzenie Bazowej Inwentaryzacji Emisji CO2 

(BEI) 
  PATRZ: osobna prezentacja na temat BEI. 

 

 

10 głównych zasad 
 





4. Kompleksowe środki obejmujące kluczowe 

sektory: 
Budynki i obiekty komunalne   

Sektor mieszkalny 

Sektor usług 

Transport publiczny i prywatny 

Przemysł (opcjonalnie)  

 Itd.. 
 

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem planowania działań i środków, 

ustalić długo-terminową wizję z jasno określonymi celami.  
 

Poradnik poświęcony SEAP zawiera szereg sugestii dotyczących 

polityk i środków, które można wprowadzić na szczeblu lokalnym.   

10 głównych zasad 
 



5. Strategie i działania do roku 2020  
 

 Długoterminowa strategia i cele do roku 2020,  

      uwzględniające konkretne zobowiązania w obszarach takich jak:  

• planowanie przestrzenne,  

• transport i mobilność,  

• zamówienia publiczne,  

• standardy dla nowych/remontowanych budynków itd. 

 

 Szczegółowe środki  dla najbliższych 3-5 lat  
• opis,  

• odpowiedzialny wydział lub osoba,  

• ramy czasowe (początek-koniec, główne kamienie milowe),  

• szacunkowe koszty i źródła finansowania,  

• szacunkowe oszczędności energii / wzrost produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych, 

• towarzysząca szacunkowa redukcja emisji CO2. 

10 głównych zasad 
 



niezbędne Jeżeli gmina posiada 

stosowne dane 

obowiązkowo 



6. Przystosowanie struktur  
miejskich 

 
7. Mobilizacja społeczeństwa 

obywatelskiego 
 
8. Finansowanie 
  (Identyfikacja głównych źródeł 

 finansowania) 
 
9. Monitoring i raportowanie  
     SEAP powinien zawierać krótki opis tego, w 

jaki sposób władze lokalne zamierzają śledzić 
realizację działań i monitorować ich rezultaty; 
patrz: prezentacja na temat BEI  

 
 

10 głównych zasad 
 



W części szablonu 

SEAP zatytułowanej 

„Ogólna strategia” 

należy wprowadzić 

informacje na temat 

ogólnej strategii miasta 

oraz aspektów 

organizacyjnych i 

finansowych.  



10. Przedłożenie SEAP i wypełnienie szablonu 
 

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przedłożenia 

SEAP w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia.  SEAP 

należy przesłać w języku narodowym (lub angielskim) za 

pośrednictwem strony internetowej Porozumienia Burmistrzów, 

jak również należy wypełnić w języku angielskim szablon SEAP  

dostępny on-line.  
 

Szablon powinien zostać wypełniony z odpowiednim poziomem 

szczegółowości i powinien odzwierciedlać zawartość SEAP.  

  

Na stronie internetowej Porozumienia znajduje się dokument 

zawierający szczegółowe instrukcje dot. wypełniania szablonu.   

10 głównych zasad 
 



Gdy SEAP zostanie już 

zatwierdzony a dane 

wprowadzone do szablonu, 

kliknij przycisk „SEAP 

Submission” („Złożenie 

SEAP”).  



Po złożeniu SEAP 

Sygnatariusze 

otrzymają informację 

zwrotną. 

 

Skrót SEAP-u zostanie 

opublikowany na 

stronie internetowej 

Porozumienia 

Burmistrzów 



Nitra 



Nitra (SK) 

 

 



Nitra (SK) 

 

 



 

 

Katalog SEAP-ów dostępny on-line na stronie: 

www.eumayors.eu 



 

 

 

 

4. Przykłady 


