
European networks, experience and recommendations
helping cities and citizens to become Energy Efficient
Europejskie sieci, doœwiadczenia i rekomendacje pomagaj¹ce 
uzyskaæ wydajnoœæ energetyczn¹ miastom i obywatelom)

Pakiet energetyczno-klimatyczny UE jest uwa¿any za klucz do 
efektywnoœci energetycznej i niskiej emisji dwutlenku wêgla w 
Europie. Trzy ogólne cele sta³y siê powszechnie znane jako 
cele 20-20-20: 20-procentowa redukcja emisji gazów 
cieplarnianych do 2020 r., w porównaniu z poziomem z 1990 r., 
20-procentowy wzrost udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych 
oraz 20-procentowa redukcja w zu¿yciu energii.
Celem EnercitEE jest praktyczna realizacja celów UE w 
zakresie efektywnoœci energetycznej. Projekt, który odbywa 
siê w ramach unijnego programu INTERREG IVC, opiera siê 
na doœwiadczeniach i istniej¹cych sieci poprzedzaj¹cego 
projektu enercy'regio.

EnercitEE wskazuje, analizuje i przekazuje najlepsze 
praktyki, sprzyja wymianie doœwiadczeñ i przeprowadza 
pilota¿owe wdro¿enie w celu zwiêkszenia poziomu wydajnoœci 
energetycznej  w³adz lokalnych i  ich obywatel i .
Praktyczne wskazówki i zalecenia dotycz¹ce polityki 
opracowane w ramach EnercitEE stanowi¹ wartoœciowe 
wsparcie dla innych regionów europejskich maj¹cych na celu 
poprawê ich wydajnoœci energetycznej i polityki.
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Wiod¹cy Partner Podprojektu
 
Saksonia, Niemcy
Saksoñska Agencja Energetyczna - SAENA GmbH 

Pan Stefan Vetter
Telefon:  +49 351 4910 3183
e-mail: stefan.vetter@saena.de
www.saena.de 

Partnerzy Podprojektu
 
Småland / Blekinge, Szwecja 
GodaHus  – Stowarzyszenie 
na rzecz efektywnych energetycznie 
budynków  

Pan David Gillanders
Telefon: +46 733 170 387
e-mail: david.gillanders@ronneby.se
www.godahus.se

Dolny Œl¹sk, Polska
Gmina Jelcz-Laskowice

Pan Andrzej Dudek
Telefon: +48 697 907 277
e-mail: ad-rekord@o2.pl
www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

Haute-Savoie, France
CAUE 74 – Rada ds. architektury, urbanistyki 
i œrodowiska Haute-Savoie

Pani Sylvaine Corbin
Telefon: +33 450 882 110
e-mail: etudes@caue74.fr
www.caue74.fr

Partnerzy

Bardziej szczegó³owe informacje dostêpne s¹ 
na stronie internetowej:

www.enercitee.eu/Sub-Projects/RIEEB

Regional Impact with Energy

Efficient Buildings

Budynki efektywne energetycznie 
i ich oddzia³ywanie w regionie

RIEEB
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Zewnêtrzni eksperci oceni¹ modernizacjê 13 budynków
komunalnych w ramach programu lokalnej modernizacji
w starym obszarze przemys³owym
Wsparcie przez pomiary termograficzne wszystkich
budynków
Sprawdzenie mo¿liwoœci wykorzystania odnawialnych
Ÿróde³ energii do ogrzewania i produkcji ciep³ej wody
Modelowy projekt w celu prezentacji najlepszych
praktyk w zakresie oszczêdzania energii w renowacji
starych mieszkañ socjalnych
Regionalne seminaria dla przedstawicieli w³adz lokalnych,
zarz¹dców, administratorów i u¿ytkowników budynków.
Miêdzynarodowa konferencja dla partnerów
regionalnych

Porównanie 3 istniej¹cych budynków z 3 nowo
wybudowanymi budynkami (np. siedziba CAUE) 
w celu promowania niskiego zu¿ycia energii i instalacji
lepszych systemów technicznych.
Pomiary wzorcowe we wszystkich budynkach
Wykrycie mostków termicznych (przy u¿yciu kamery
na podczerwieñ), poziomu oœwietlenia, jakoœci wentylacji,
jakoœci powietrza, ustawienia urz¹dzeñ oraz sektorów
przegrzania (komfort w lecie).
Analiza niedawno wybudowanych budynków
"energooszczêdnych" obejmuje ocenê rzeczywistej
wydajnoœci, wykrywanie wad projektowych 
(np. nieoczekiwane mostki termiczne, usterki izolacji
lub uszczelnieñ) i kontrolê uchybieñ.
Sprawozdanie z wyników, jak równie¿ zalecenia
dotycz¹ce usprawnieñ i szkoleñ zostan¹ przekazane
w³aœcicielom poszczególnych budynków

Zakres G³ówne dokonania

Podsumowanie wyników:

Nasze cele

Podejœcie regionalne
Saksonia, Niemcy

Sektor budowlany zu¿ywa 40% ca³kowitej energii w UE, wiêc 
realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego 
zmniejszenia zu¿ycia energii w budynkach nie jest mo¿liwe.
Oko³o 85% tej energii jest przeznaczana na ogrzewanie i ciep³¹ 
wodê. Jest zatem istotne, aby zmniejszyæ zu¿ycie energii i 
zwiêkszyæ wykorzystanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych w 
sektorze budowlanym, w celu zmniejszenia zale¿noœci 
energetycznej Unii Europejskiej i emisji gazów cieplarnianych. 
G³ównym problemem w poszczególnych regionach 
partnerskich jest praktyczne wdro¿enie przepisów 
miêdzynarodowych lub krajowych.
 
Istnieje potrzeba ustanowienia bardziej konkretnych dzia³añ, 
aby wykorzystaæ ogromny potencja³ oszczêdnoœci energii w 
budynkach i zmniejszyæ znaczne ró¿nice pomiêdzy wynikami 
Pañstw Cz³onkowskich w tym sektorze. 

W ramach RIEEB, zewnêtrzni eksperci dokonaj¹ przegl¹du 
krajowych przepisów dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej 
budynków w ponad 20 budynkach w regionach partnerskich, w 
tym ró¿nych kategorii budynków. Wyniki analizy poka¿¹ 
ró¿nice miêdzy wartoœciami obliczonymi a wartoœciami 
rzeczywistymi. Miêdzynarodowa i miêdzyregionalna wymiana 
doœwiadczeñ na temat ró¿nych modeli krajowych wygeneruje 
wiedzê, która doprowadzi do poprawy istniej¹cych metod. 
Wyniki RIEEB bêd¹ mia³y bezpoœredni i poœredni wp³yw na 
rozwój i poprawê dyrektywy dot. charakterystyki energetycznej 
budynków (EPBD) i regionalnych modeli obliczeñ. Zalecenia 
polityczne zostan¹ opracowane podkreœlaj¹c jak unijna 
dyrektywa EPBD mo¿e byæ wdra¿ana na poziomie krajowym 
dla osi¹gniêcia unijnych celów ochrony klimatu.

Smaland / Blekinge, Szwecja

Dolny Œl¹sk, Polska

Haute-Savoie, Francja

Niezale¿ni konsultanci do spraw energetyki zbadaj¹
szereg szkó³, biur, budynków mieszkalnych w celu
uzyskania pewnej liczby wzorców.
Te wzorce mog¹ byæ nastêpnie wykorzystane przez
w³adze lokalne i budowniczych przy omawianiu zalet
nowych projektów.
Dzia³ania s¹ organizowane we wspó³pracy pomiêdzy
uczelniami wy¿szymi, gminami a sieci¹ stowarzyszeñ
regionalnych.
Za³o¿enie strony internetowej do publikacji najlepszych
regionalnych praktyk.
Organizacja 4 imprez regionalnych dla odpowiednich
grup docelowych.
Organizacja miêdzynarodowej konferencji pó³metkowej.

Zbadanie co najmniej 4 budynków u¿ytecznoœci
publicznej w Saksonii przez ekspertów zewnêtrznych.
Analiza danych wejœciowych budynku w celu wydania
œwiadectwa charakterystyki energetycznej i weryfikacja
wyników zawartych w œwiadectwie.
Wizytacje budynków w celu sprawdzenia zgodnoœci
charakterystyki energetycznej budynku podanej
w œwiadectwie a weryfikowanym budynkiem.
Organizacja 4 imprez regionalnych dla odpowiednich
grup docelowych.
Organizacja miêdzynarodowej konferencji
inauguracyjnej. Siedziba CAUE (centrum Annecy)

RIEEB pozwoli lokalnym w³adzom i obywatelom poszerzyæ 
swoj¹ wiedzê na temat efektywnoœci energetycznej budynków 
w ich obszarze, powoduj¹c zmniejszenie zapotrzebowania na 
energiê i emisjê CO Architekci, in¿ynierowie, firmy budowlane 2. 

i budowniczy w poszczególnych regionach mog¹ skorzystaæ z 
wymiany wiedzy i doœwiadczeñ w ramach RIEEB. Praktyczna 
wiedza w dziedzinie metod doradczych i energooszczêdnego 
wznoszenia nowych budynków i renowacji istniej¹cych 
budynków dostarczy nowych mo¿liwoœci dla biznesu i nowych 
miejsc pracy.

opracowanie narzêdzi wiarygodnoœci miejskich i regionalnych
departamentów planowania oraz ekspertów budowlanych
(architektów, in¿ynierów) w celu zwiêkszenia skutecznoœci
regionalnych regulacji w³adz odpowiedzialnych za 
budownictwo (region Saksonia)
zorganizowanie 3 miêdzynarodowych konferencji, w tym 
wizyty studyjne w celu wymiany, dostosowania i oceny dzia³añ
organizacja od 2 do 4 sesji szkoleniowych lub warsztatów dla
odpowiednich grup docelowych z ok. 30-50 uczestnikami w
ka¿dym regionie,
ustanowienie miêdzyregionalnej sieci miêdzynarodowej 
wymiany doœwiadczeñ z katalogiem najlepszych praktyk,
opublikowanie komunikatów prasowych i artyku³ów biuletynu
EnercitEE,
opublikowanie broszury podprojektu z wynikami badañ 
a n a l i t y c z n y c h   r e g i o n u  w  r ó ¿ n y c h  j ê z y k a c h ,
stworzenie regionalnej platformy internetowej dla
administratorów budynków u¿ytecznoœci publicznej
w Haute-Savoie w celu zebrania informacji na temat
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