Finansowanie efektywności energetycznej
w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie
Warszawa, 30 listopada 2017
Miejsce: Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa

Forum organizowane jest przez Komisję Europejską we współpracy z Ministerstwem
Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z UN
Environment Finance Initiative (Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ)
Tło: Strategia ramowa na rzecz unii energetycznej uznaje efektywność energetyczną jako jeden z jej
pięciu wymiarów i określa, że należy ją traktować jako źródło energii na własnych prawach. Ambitne
cele porozumienia ze szczytu klimatycznego w Paryżu podkreślają również wagę efektywności
energetycznej. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej potwierdzają, że są one
najbardziej efektywnym kosztowo wsparciem przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. Pomaga to
zarówno Europie w przekuwaniu ambicji klimatycznych na działania klimatyczne jak i przynosi
konkretne istotne korzyści dla obywateli Europy w różnych dziedzinach, jak środowisko naturalne,
zdrowie, bezpieczeństwo energetyczne, obniżenie kosztów energii, tworzenie nowych miejsc pracy i
zrównoważony rozwój.
Środki publiczne nie wystarczają do pełnego wykorzystania potencjału efektywności energetycznej,
dlatego należy odblokować środki prywatne. W tym kontekście, polityka energetyczna powinna
sprzyjać tworzeniu bardziej korzystnych warunków do inwestowania, pobudzać popyt na
efektywnosć energetyczną i ułatwiać odbiorcom energii realizację inwestycji w tej dziedzinie.
Celem Forum jest wymiana najlepszych praktyk finansowania efektywności energetycznej na
rynkach Europy Centralnej i Wschodniej. Dotyczą one wykorzystania funduszy prywatnych oraz
zastosowania innowacyjnych instrumentów finansowania głównie w budownictwie i przemyśle.
Mówcy skupią się na praktycznych doświadczeniach z tworzenia i strukturyzowania programów
inwestycyjnych. Konferencja będzie podzielona na sesje plenarne, a także mniejsze panele
dyskusyjne, które umożliwią szczegółowe zapoznanie się z tematyką. Zarówno sesje plenarne jak i
panele dyskusyjne będą tłumaczone na język angielski i na język polski.
Dodatkowe informacje na temat projektu, a także program i prezentację z poprzednich oraz
nadchodzących wydarzeń znajdą Państwo na stronie Forum Zrównoważonych Inwestycji
Energetycznych.
Konferencja jest organizowana w ramach umowy z Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych finansowanej ze
środków programu Unii Europejskiej Horizon 2020 oraz zarządzanej przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (EASME).

WSTĘPNY PROGRAM
8:30

Rejestracja uczestników

9:00

Finansowanie poprawy efektywności energetycznej: stan rzeczy
Powitanie i wprowadzenie – Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Polityka efektywności energetycznej UE i jej wsparcie w finansowaniu inwestycji
efektywności energetycznej, Margot Pinault, Komisja Europejska, DG Energy
Mobilizacja sektora finansowego dla efektywności energetycznej, Martin Schoenberg,
Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ
Prezentacja raportu pośredniego z prac Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds.
Zrównoważonego Finansowania, Mieczysław Groszek, Związek Banków Polskich, członek
Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Finansowania
Stan rzeczy w dziedzinie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej i sposobów
finansowania
 Przemyslaw Kalinka, Komisja Europejska, DG REGIO
 Marcin Janiak – Naczelnik Wydziału, Departament Funduszy Europejskich,
Ministerstwo Energii, Polska
 Vladimir Sochor – Dyrektor Departamentu Efektywności i Oszczędności Energii,
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Republika Czeska
 Miroslav Mariaš – Główny Doradca w Departamencie Międzynarodowych
Stosunków Energetycznych Ministerstwa Gospodarki, Słowacja (do potwierdzenia)
 Agne Kazlauskaite – Dyrektor Wydziału Instrumentów Finansowania, Ministerstwo
Finansów, Litwa

10:30

Przerwa na kawę

11:00

Sesje równoległe 1
Sesja 1.1: Jak uczynić poprawę efektywności energetycznej atrakcyjną dla
inwestowania?

Sesja dotyczy nowych podejść do standaryzacji, benchmarkingu i pakietowania projektów, w celu
poprawy atrakcyjności inwestowania w poprawę efektywności energetycznej. Przedstawione
będą najnowsze rezultaty prac Grupy Instytucji Finansujących Efektywność Energetyczną (EEFIG),
Projektu Zaufania Inwestorów (Investor Confidence Project) oraz Inicjatywa Efektywnych Hipotek
(Energy Efficient Mortgages initiative) i inicjatywa PF4EE.

Sesja 1.2: Jak uczynić kontraktowanie efektu energetycznego bardziej
atrakcyjnym?

W ramach tej sesji będą przedstawione przykłady wdrożenia umów o efekt energetyczny w
Polsce i innych krajach UE, jako mechanizmu podnoszącego atrakcyjność inwestowania. Zostaną
podane przykłady wykorzystania tego mechanizmu w poprawie efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej.

13:00 Lunch
14:00

Sesje równoległe 2
Sesja 2.1: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków

W tej sesji zapoznamy się z polskim systemem doradztwa energetycznego jak również z
inicjatywami finansowania efektywności energetycznej budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej w Polsce i w innych krajach UE.

Sesja 2.2: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze przemysłu

Nastąpi prezentacja doświadczeń, możliwości i dobrych praktyk w polskim sektorze przemysłu
m.in. w kontekście obowiązkowych audytów dużych przedsiębiorstw.

16:00

Sesja podsumowująca

17:00

Rozmowy kuluarowe

