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WSTĘP 

Jako burmistrz Gabrova, Dyrektor Sieci Gmin Efektywnych Energetycznie, członek 

zarządu Krajowego Stowarzyszenia Gmin Republiki Bułgarii (NAMRB) oraz jego 

reprezentant w Komitecie Nadzorczym Programu Operacyjnego Rozwój 

Regionalny, mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zainteresowani wykorzystaniem 

funduszy strukturalnych w Bułgarii. Przygotowanie bułgarskich władz lokalnych do 

wykorzystywania funduszy europejskich należy do priorytetów burmistrzów i wójtów 

oraz stowarzyszeń gmin, gdyż działalność władz lokalnych obejmuje niemal 

wszystkie sfery objęte wsparciem z funduszy strukturalnych. Gminy już od dłuższego czasu tworzą 

struktury służące wykorzystaniu funduszy strukturalnych na poziomie lokalnym. 

Główne dokumenty określające priorytety i działania, które będą finansowane z funduszy 

strukturalnych to Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz 7 Programów Operacyjnych. Gminy 

są głównymi beneficjentami przede wszystkim dwóch Programów Operacyjnych – Rozwój regionalny i 

Środowisko. Będą mogły skorzystać także ze środków przeznaczonych na realizację działań w 

ramach pozostałych Programów Operacyjnych, przeznaczając je na inwestowanie w infrastrukturę 

drogową, wodociągową i kanalizacyjną, gospodarkę odpadami, usługi socjalne oraz turystykę. 

Gminy będą mogły uczestniczyć w ograniczonej liczbie projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Struktury administracyjne (szkolenia mające na celu poprawę organizacji) i Programu Operacyjnego 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (projekty społeczne).  

Gminy bułgarskie będą mogły wykorzystać środki z funduszy strukturalnych na finansowanie 

projektów z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii w ramach Programów Operacyjnych – 

Rozwój regionalny, Środowisko i Rozwój konkurencyjności gospodarki. Wsparcie takich projektów ma 

wyjątkowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gmin, poprawy stanu infrastruktury, ograniczenia 

zmian klimatu oraz poszerzenia wiedzy i udoskonalenia umiejętności ekspertów w gminach. 

 

Bogomil Belchev, Burmistrz Gabrova 

Dyrektor EcoEnergy, Członek Zarządu NAMRB 

 

 



TEMAT NUMERU… 

 

… Sam skonstruuj projekt dotyczący zrównoważonego wykorzystania energii, 

który zostanie sfinansowany z funduszy strukturalnych. Potrafisz to zrobić! 

 

Wiele projektów z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii zostało już w przeszłości 

sfinansowanych z funduszy strukturalnych, a następnym okresie programowania 2007-2013 

finansowe wsparcie dla takich projektów powinno jeszcze wzrosnąć. Efektywność energetyczna, 

wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, czysty transport i zrównoważony rozwój miast stanowią 

priorytety europejskiej polityki spójności (co stwierdzono w Strategicznych wytycznych Wspólnoty 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm – głównym dokumencie 

strategicznym ). 

 

Kiedy planujesz, a następnie realizujesz taki projekt, możesz mieć pewność, że będzie zgodny z 

oczekiwaniami i celami polityki europejskiej, krajowej i lokalnej. Warto podkreślić ten fakt uzasadniając 

potrzebę realizacji swojego projektu. 

 

Odpowiedz na następujące pytania: 
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Why

For whom

How 

With whom

Where

For which results

...you want to implement your project

 

 

Dlaczego 

Dla kogo 

Jak 

Z kim 

Gdzie 

Po co (z jakim skutkiem)  

...chcesz realizować swój projekt? 

 



Masz problem ze znalezieniem informacji na temat funduszy strukturalnych oraz 

tworzenia projektu? 

 

Zajrzyj do: 

   

 “Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013”  

http://www.ruse-europe.org/IMG/pdf/Brochure_Ruse_OK.pdf   

 

Rozdział 1:  Ogólne informacje na temat funduszy europejskich w latach 2007-2013 oraz 

europejskich priorytetów w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii  

Rozdział 2:  Lista programów operacyjnych, w ramach których w latach 2007-2013 będą 

finansowane projekty związane ze zrównoważonym wykorzystaniem energii w Bułgarii, 

Czechach, na Litwie, w Polsce i na Słowacji  

Rozdział 3:  Przegląd innych źródeł finansowania 

Rozdział 4:  Konkretne przykłady projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 

2000-2006 

Rozdział 5:  Porady dotyczące przygotowania i tworzenia projektu 

Rozdział 6:  Pożyteczne kontakty i dokumenty. 

 

 

 Przewodniki po rekomendacjach 

 

Partnerzy europejskiego projektu RUSE z Bułgarii, Czech, Litwy, Polski i Słowacji przygotowują 

dokument, w którym znajdą się bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania funduszy 

strukturalnych na poziomie narodowym. Będzie można znaleźć tam informacje na temat tworzenia 

projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych krajach. Przewodnik dla każdego 

z krajów zostanie opublikowany w 5 językach pod koniec września 2007 r. 

 

 Seminaria i warsztaty na poziomie krajowym zapewniające informacje na temat 

funduszy strukturalnych i tworzenia projektów. 

 

W ramach działań w projekcie RUSE planowane jest zorganizowanie w Polsce czterech warsztatów.  

 

WARSZTATY 1 

W dniu 14 marca 2007 r. w budynku Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyły się warsztaty 

Finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin 

Polska Sieć „Energie Cites” w ramach projektu RUSE współfinansowanego ze środków pomocowych 

w ramach unijnego programu INTERREG IIIC. 

http://www.ruse-europe.org/IMG/pdf/Brochure_Ruse_OK.pdf


W ramach warsztatów Anna Sas-Micuń, przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa, omówiła 

Dyrektywę Europejską 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków oraz aktualny stan jej wdrażania w Polsce, jak również proponowane zmiany w ustawie z 

dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162). Ponadto 

w programie warsztatów wystąpił Krzysztof Bolek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele banków na temat możliwości finansowania 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych.  

W grupach warsztatowych odbyły się zajęcia z zakresu planowania i zarządzania projektami 

inwestycyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień termomodernizacyjnych. Przedstawiciele 

gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” zaprezentowali udane 

inwestycje tremomodernizacyjne w swoich gminach oraz podzielili się własnymi doświadczeniami. 

 

WARSZTATY 2 

W dniach 16-17 maja 2007 r. w Dworze w Tomaszowicach,  

w Krakowskim Centrum Konferencyjnym odbyło się 

seminarium pt. Zarządzanie energią w gminach 2007-2013 

pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego 

organizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 

„Energie Cités” w ramach międzynarodowego projektu RUSE 

współfinansowanego ze środków pomocowych unijnego 

programu INTERREG IIIC. 

Podczas seminarium Jakub Szymański, kierownik 

Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego omówił zasady finansowania przedsięwzięć z zakresu 

wykorzystania energii w nowym okresie programowania. Andrzej Masny, dyrektor Departamentu 

Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił 

możliwości pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania energii 

odnawialnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jolanta Galon-Kozakiewicz, ekspert 

Wydziału Ochrony Powietrza NFOŚiGW zaprezentowała doświadczenia projektów Joint 

Implementation i perspektywy projektów z zakresu zarządzania energią w gminie w latach 2007-2013.  

 

 

http://www.pnec.org.pl/tomaszowice/1.jpg


Ponadto w programie seminarium znalazły się wystąpienia przedstawicieli banków BGK i BOŚ na 

temat zasad udzielania dotacji, pożyczek i kredytów oraz możliwości finansowania inwestycji w 

budynkach użyteczności publicznej w Polsce. Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Miasta 

Bielsko-Biała zaprezentował projekt nowego prawa 

energetycznego, a Edward Then, pełnomocnik prezydenta ds. 

zarządzania energią - zintegrowany system zarządzania energią 

w ramach Systemu Informacji o Terenie. Jacek Piotrowski, 

członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego zapoznał 

zebranych z zagadnieniami dotyczącymi oświetlenia dróg, ulic, 

obiektów sportowych szkół i urzędów. 

Zebrani mieli okazję zapoznać się z niskonakładowymi 

technologiami służącymi monitorowaniu jakości powietrza, które 

przedstawił Marco Andeozzi z włoskiej firmy Eumatica. 

 

WARSZTATY 3 – planowane na październik 2007 r. 

WARSZTATY 4 – planowane na listopad 2007 r. 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do kontaktu z biurem 

Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités”, Tel/fax. 012 429 17 93, email: biuro@pnec.org.pl, 

www.pnec.org.pl  

 

Potrzebujesz partnerów do swojego projektu? 

Realizowanie projektu we współpracy z lokalnymi partnerami jest zawsze uważane za zaletę projektu, 

stanowi jego wartość dodaną i zwiększa jego szanse na uzyskanie pozytywnej oceny oraz na udaną  

realizację. Będąc zaangażowanym w projekty o zasięgu europejskim korzystasz z dobrych 

doświadczeń i uczysz się na błędach swoich europejskich partnerów. Jak ich znaleźć? 

 

 Poziom lokalny 

 

Niech działają razem! 

Architekci, zakłady energetyczne, artyści, 

agencje energetyczne, instytucje 

dobroczynne, departamenty urzędów 

miast i gmin, rzemieślnicy, stowarzyszenia 

konsumentów, związki zawodowe, 

dziennikarze, banki, administratorzy 

budynków, ekonomiści, przedsiębiorstwa 

transportu publicznego, uniwersytety, 

organizacje pozarządowe, związki 

rowerzystów, właściciele, planiści, 

konsumenci, deweloperzy, młodzież, 

szkoły, centra informacji, 

przedsiębiorstwa, emeryci, obywatele, 

firmy ESCO i inni. 

 

 

mailto:biuro@pnec.org.pl
http://www.pnec.org.pl/
http://www.pnec.org.pl/tomaszowice/2.jpg


 Poziom krajowy 

Sieci krajowe i stowarzyszenia gmin: zobacz listę (www.bise-europe.org) obejmującą podmioty 

zainteresowane zrównoważonym wykorzystaniem energii i znajdź osobę do kontaktu – krajowego 

koordynatora. 

 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"  www.pnec.org.pl   

 Związek Miast Polskich www.zmp.poznan.pl  

 Krajowa Agencja Poszanowania Energii www.kape.gov.pl  

 Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii  www.fewe.pl  

 Europejskie Centrum Energii Odnawialnej www.ecbrec.pl  

 

 Poziom europejski  

Strona internetowa Managenergy: wyszukiwanie partnerów do programów europejskich związanych 

z energią. Możesz poszukać tutaj swoich potencjalnych partnerów 

(http://www.managenergy.net/submenu/Sps.htm) oraz zarejestrować się jako organizacja poszukująca 

partnerów (http://www.managenergy.net/partnerform.html). 

Europejskie sieci i stowarzyszenia gmin: niezależnie od tego czy jesteś członkiem czy nie, zawsze 

możesz poprosić sekretariat takiej organizacji o pomoc w znalezieniu dobrego partnera do twojego 

projektu.  

 Energie-Cités – stowarzyszenie miast europejskich promujące zrównoważoną lokalną  politykę 

energetyczną www.energie-cites.eu  

 Climate Alliance www.klimabuendnis.org  

 ICLEI – Władze lokalne dla zrównoważonego rozwoju www.iclei.org  

 EuroCities – sieć głównych miast europejskich www.eurocities.eu/main  

 Council of European Municipalities and Regions www.ccre.org – Rada europejskich miast i 

regionów 

 Polis - sieć europejskich miast i regionów promujących transport lokalny www.polish-online.org 

 

 

Nadal nie masz pewności, że dasz radę? 

Sprawdź projekty, które zostały już z powodzeniem zrealizowane. To, co udało się zrobić w innym 

mieście, regionie czy kraju, może zostać powielone tam, gdzie mieszkasz. Może tutaj znajdziesz 

zachętę i inspiracje do stworzenia własnego projektu.  

 

 Baza danych projektu RUSE http://www.ruse-europe.org/spip.php?rubrique468 

Baza danych obejmująca 66 opisów dobrych praktyk w 6 językach (angielskim, bułgarskim, czeskim, 

litewskim, polskim, słowackim) 

  

http://www.pnec.org.pl/
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 Baza danych DG Regional Policy (Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej) 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm ) 

Baza danych obejmująca zrealizowane z powodzeniem projekty finansowane z funduszy 

strukturalnych. Wybierz temat „ENERGIA” szukając projektów zrealizowanych w różnych krajach 

(regionach). 

 

 Baza danych programu Interreg III C (http://www.interreg3c.net/sixcms/detail.php?id=6183 ) 

Trans-regionalne projekty zrealizowane w ramach europejskiej inicjatywy Interreg III C.  

 

 EC INFO n°31 (http://www.energie-cites.org/-Our-publications ) 

Specjalny numer magazynu Energie-Cités poświęcony funduszom strukturalnym zawiera także bazę 

danych projektów . 

 

 Baza danych Managenergy (http://www.managenergy.net/submenu/Scs.htm ) 

Baza danych obejmuje projekty energetyczne realizowane w UE, nie zawszy finansowane z funduszy 

strukturalnych. Projekty takie mogą jednak ubiegać się o dofinansowanie w latach 2007-2013. 

 

 Baza danych Agree.Net (http://www.agreenet.info/?project-details&itemsid=0000030 ) 

Udane inwestycje związane z wykorzystaniem energii odnawialnej w krajach grupy wyszehradzkiej  

 

 

Punkty informacyjne (Help desks) stworzone dla Ciebie 

 

Jeżeli masz więcej pytań i chciałbyś przedyskutować swój wniosek bezpośrednio ze specjalistą 

posiadającym doświadczenie w tworzeniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (lub 

przez telefon czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej) możesz skontaktować się z punktem 

informacyjnym HELP DESK (http://www.ruse-europe.org/spip.php?rubrique15&var_mode=calcul) 

działającym w ramach projektu RUSE.  

 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://www.interreg3c.net/sixcms/detail.php?id=6183
http://www.energie-cites.org/-Our-publications
http://www.managenergy.net/submenu/Scs.htm
http://www.agreenet.info/?project-details&itemsid=0000030
http://www.ruse-europe.org/spip.php?rubrique15&var_mode=calcul


3 pytania do: 

 

Koordynator projektu: Maria Stankiewicz 

Tytuł projektu:  

Energia odnawialna – transfer wiedzy i technologii dla regionalnych 

strategii innowacyjnych  

Czas trwania: marzec 2005 – grudzień 2006  

Współfinansowanie z funduszy strukturalnych: 75% 

 

1. Jakie są rezultaty tego projektu?  

Celem projektu była promocja odnawialnych źródeł energii w województwie małopolskim. Dzięki jego 

realizacji mogliśmy przygotować bazę danych obejmującą projekty dotyczące wykorzystania energii 

odnawialnej, zrealizowane na terenie województwa, poradnik (w nakładzie 1000 egzemplarzy) 

przeznaczony dla przedstawicieli sektora prywatnego zainteresowanego tematyką wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych, zorganizowaliśmy także we wszystkich powiatach województwa 

małopolskiego 22 jednodniowe seminaria dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Udało nam się nawiązać dobrą partnerską współpracę pomiędzy firmami prywatnymi oraz 

absolwentami uczelni województwa małopolskiego, którzy zostali zatrudnieni w ramach półrocznych 

staży. Sześć osób znalazło stałe zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem 

energii ze źródeł odnawialnych.  

Beneficjentami projektu są 22 powiaty w województwie małopolskim – władze lokalne, małe i średnie 

przedsiębiorstwa oraz absolwenci uczelni.  

 

2. Jakie główne trudności pojawiły się podczas realizacji tego projektu? 

 

Główne trudności, jakie napotkaliśmy, były związane ze zmianami w przepisach odnoszących się do 

ubezpieczenia, co opóźniło wypłacanie należności stażystom. Pewne utrudnienia związane były także 

ze zmienianiem przepisów w czasie trwania projektu wynikającym z braku doświadczenia Władzy 

Wdrażającej i Zarządzającej. Fundusze europejskie były przecież wykorzystywane w Polsce po raz 

pierwszy w latach 2004-2006. Na przykład musieliśmy aż pięciokrotnie wypełniać wniosek, gdyż w 

generatorze wprowadzano zmiany. Ponadto w niemożliwe było przeprowadzenie jakichkolwiek zmian 

czy przesunięć w budżecie podczas realizacji projektu – pieniądze nie wydane zgodnie z planowanym 

przeznaczeniem musiały zostać zwrócone. W żadnym z realizowanych przez nas dotychczas 

projektów europejskich nie było takich ograniczeń. 

Innym problemem było opóźnienie w wypłacaniu transz – pierwszą ratę otrzymaliśmy terminowo, 

druga natomiast została wypłacona pięć miesięcy po terminie, 

 

3. Co zmienilibyście, gdybyście mogli realizowad ten projekt raz jeszcze? 

 

Zwrócilibyśmy baczniejszą uwagę na wszystkie szczegóły budżetu, gdyż później nie ma możliwości 

wprowadzenia żadnych zmian. Przygotowalibyśmy też staranniej działania promocyjne (np. 

konferencje końcową oraz rozpowszechnienie rezultatów projektu) we współpracy z mediami. 

 


