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Tło polityczne

- rewizja aktów prawnych w dziedzinie energii : Dyrektywa o 

efektywności energetycznej, Dyrektywa o odnawialnych 

źródłach energii, Dyrektywa o charakterystyce energetycznej 

budynków wdrażająca założenia Strategii Fali Renowacji

Odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19:

fundusze Next Generation EU funds + MFF

Europejski Zielony Ład - neutralność klimatyczna do 2050 

Nowy cel redukcji CO2 do 2030: -55% 

Pakiet legislacyjny « Fit for 55 »: 



LIFE- Clean Energy Transition 
(Przejście na czystą energię)



2003-2013 

Intelligent Energy Europe

~ 1 mld euro

~1,000 sfinansowanych projektów w dziedzinie EE i OZE

2014-2020

Horizon 2020 Energy Efficiency

~ 800 mln euro

>400 sfinansowanych projektów głównie w dziedzinie EE 

2021-2027

LIFE Clean Energy 
Transition

~ 1 mld euro  

Poprzednie programy wsparcia « Przejścia na czystą energię»



LIFE-CET- kontynuacja projektów “market uptake” (H2020-EE-CSA) 

Dlaczego w LIFE? 

Działania rynkowe (“market uptake”) w przeciwieństwie do pozostałych 
działań finansowanych z H2020, nie były skierowane na wspieranie 
rozwoju nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań technicznych. 

Były one natomiast skierowane na różne elementy otoczenia rynkowego 
celem umożliwienia jego transformacji w przechodzeniu na czystą energię.

Program LIFE tworzy spójne ramy dla wspierania transformacji 
energetycznej, która wpisuje się w szerzej zakreśloną transformację w 
kierunku zrównoważonego rozwoju i neutralności dla klimatu. 



Cele: Rozwijanie i powielanie “europejskich najlepszych praktyk” we wdrażaniu wytycznych 

polityki ds EE i OZE oraz usuwanie barier stojących na drodze do osiągniecia celów tej 

polityki, tak ja zostały one zidentyfikowane w tekście ogłoszenia naboru.

Z tego wynika specyficzny charakter projektów: 

- Konsorcjum projektowe składające się z szerokiego grona uczestników, reprezentujących 

różne kraje członkowskie (co najmniej 3) oraz różne sektory działalności (prywatny, 

publiczny, energetyczny i inne, a także konsumentów/ użytkowników energii) 

- Spełnienie szczegółowych wymagań odnośnie tematyki projektu, w odpowiedzi na tekst 

naboru, który odzwierciedla potrzeby konkretnych przepisów wykonawczych prawodawstwa 

UE w dziedzinie EE i OZE  

- Intensywne interakcje i feedback do Komisji Europejskiej celem dalszego rozwoju polityk 

w dziedzinie EE i OZE

LIFE-CET cele i charakterystyka projektow



LIFE-CET: Other Actions Projects – “CSA”: główne cechy

• Szczegółowo zdefiniowana tematyka projektu w oparciu o tekst naboru;

• Szerokie konsorcjum projektowe zapewniające reprezentatywność na 

poziome europejskim i sektorowym  (z pewnymi wyjątkami);

• Kwalifikowane głównie koszty pracy (na ogól nie są kwalifikowane koszty 

zakupu sprzętu, gruntu, nieruchomości);

• Wsparcie europejski ma na calu skompensować w prawie 100% 

dodatkowy wysiłek jakiego wymaga organizacja i koordynacja projektu;

→ Powyższe uwarunkowania projektów LIFE-CET tłumaczą dofinansowanie 

na poziomie 95%.
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H2020- EE-CSA- uczestnictwo polskich podmiotów na 

poziomie około 3%

• Ponad 50 projektów z uczestnictwem podmiotów z Polski, z czego 3 projekty z 

polskim koordynatorem

• Całość wsparcia dla polskich podmiotów uczestniczących w tych projektach wyniosła 

7,8 mln euro

Uczestnictwo podmiotów z Polski (H2020-EE-CSA)

H2020-EE-CSA i LIFE 2014-2020: pochodzenie uczestników



Przykłady projektów z uczestnictwem PL
(finansowanych w ramach H2020-EE-CSA)

Projekt realizowany w latach 2019-23. Innowacyjne finansowanie głębokiej 

renowacji budynków z wykorzystaniem umów o efekt energetyczny i w 

oparciu o gwarancje oszczędności energii.



Przykłady projektów z uczestnictwem PL
(finansowanych w ramach H2020-EE-CSA)

Projekt realizowany w latach 2020-23. Projekt mający na celu stworzenie dialogu i forum dyskusyjnego (w 

formie spotkań « okrągłego stołu ») z udziałem krajów regionu Morza Bałtyckiego na temat finansowania

zrównoważonej energii dla budynków i przemysłu w tym MSP.

Podmioty z Polski uczestniczące w projekcie: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i 

Środowiska, Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska, Fundacja na rzecz efektywnego 

wykorzystywania energii, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Bałtycka Agencja Poszanowania 

Energii, Fundacja Poszanowania Energii, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 



Przykłady projektów z uczestnictwem PL
(finansowanych w ramach H2020-EE-CSA)

• STEP (Solutions to Tackle Energy Poverty)

Projekt realizowany w latach 2019-22. Cel projektu to zwalczanie ubóstwa energetycznego w 9 krajach w 

tym w Polsce. Projekt buduje sieć doradców dostarczających porad dla gospodarstw domowych w 

dziedzinie efektywności energetycznej, które można wdrożyć niskim kosztem a jednocześnie osiągnąć 

wymierne efekty spadku zużycia energii. 

W projekcie STEP bierze udział 11 podmiotów z czego dziewięć stanowią organizacje konsumenckie, które 

prowadzą poradnictwo konsumenckie na poziomie krajowym.

Polski partner: Federacja Konsumentów

Strona internetowa projektu: https://www.stepenergy.eu/

https://www.stepenergy.eu/


Przykłady projektów z uczestnictwem PL
(finansowanych w ramach H2020-EE-CSA)

• BUILD UPON2

Strona internetowa : https://www.worldgbc.org/build-upon2-project

Projekt realizowany w latach 2019-21. Jego celem jest wsparcie władz publicznych (głównie władz miejskich) w 

budowaniu i wdrażaniu strategii renowacji budynków. Polski uczestnik: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa 

Ekologicznego

https://www.worldgbc.org/build-upon2-project


DZIEDZINY INTERWENCJI 

Tworzenie ram polityki krajowej, regionalnej i lokalnej wspierających 
przejście na czystą energię

Przyspieszenie wdrażania technologii, cyfryzacji, nowych usług i 
modeli biznesowych oraz podnoszenie kwalifikcji zawodowych na 
rynku wspierających przejście na czystą energię

Przyciąganie prywatnego finansowanie zrównoważonej energii

Wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych projektów 
inwestycyjnych

Zaangażowanie i wzmocnienie pozycji obywateli w przechodzeniu na 
czystą energię

LIFE- PRZEJŚCIE NA CZYSTĄ ENERGIĘ



Tworzenie ram polityki krajowej, regionalnej i lokalnej wspierających przejście na czystą 
energię

LIFE-CET NABÓR 2021 

LIFE-2021-CET-LOCAL: Wsparcie techniczne w budowaniu miejskich/lokalnych i regionalnych 

strategii i planów transformacji energetycznej celem przejścia na czystą energię

LIFE-2021-CET-POLICY: Wspieranie skutecznego wdrażania przepisów wykonawczych 

prawodawstwa UE w dziedzinie zrównoważonej energii

LIFE-2021-CET-GOV: Budowanie dialogu pomiędzy szczeblami władz krajowych i terytorialnych  

celem wdrażania postanowień Rozporządzenia ds. zarządzania unią energetyczną i działaniami w 

dziedzinie klimatu



Przyspieszenie wdrażania technologii, cyfryzacji, nowych usług i modeli biznesowych oraz
podnoszenie kwalifikcji zawodowych na rynku wspierających przejście na czystą energię

LIFE-CET NABÓR 2021 

LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Głębokie renowacje budynków w oparciu o uprzemysłowione rozwiązania 

przeprowadzane na szeroka skale

LIFE-2021-CET-AUDITS: Skuteczne wdrażanie rekomendacji audytów energetycznych w przedsiębiorstwach

LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: promowanie rozwiązań zrównoważonej energii w przekroju całego łańcucha 

wartości w przemyśle i usługach

LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – Zaktualizowanie krajowych platform i strategii działań

LIFE-2021-CET-COOLIING: Wychodzenie na przeciwko przewidywanemu wzrostowi zapotrzebowania na energie do 

chłodzenie budynków w najbliższych latach

LIFE-2021-CET-SM ARTSERV: Nowatorskie modele biznesowe i warunki umowy dla inteligentnych usług 

energetycznych zapewniających integracje sektorów  

LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Tworzenie warunków ulepszenie gotowości europejskich budynków do obsługi 

inteligentnych sieci



LIFE-CET NABÓR 2021 

LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: Włączanie finansowania zrównoważonej energii do głównego nurtu 

inwestycyjnego i włączenie charakterystyki energetycznej do kryteriów i standardów europejskich w 

dziedzinie zrównoważonych finansów.  

LIFE-2021-CET-INNOFIN: Innowacyjne schematy finansowania zrównoważonej energii

Przyciąganie prywatnego finansowanie zrównoważonej energii

Wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych

LIFE-2021-CET-HOMERENO: Opracowywanie innowacyjnych ofert zintegrowanych usług celem 

przeprowadzania kompleksowych renowacji budynków

LIFE-2021-CET-HOMERECOM: Europejska zgrupowanie praktyk “Zintegrowanych usług renowacji budynków" 

LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Oddolne działania społeczności w kierunku przejścia na czysta energie w 

regionach węglowych, eksploatujących złoża torfu  i ropy łupkowej

LIFE-2021-CET-PDA: Pionierskie podejścia do pomocy w rozwoju projektów – Pomoc Techniczna celem 

pokonywania barier rynkowych dla rozwoju inwestycji w zrównoważona energie



LIFE-CET NABÓR 2021 

LIFE-2021-CET-ENERPOV: Rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego poprzez 

interwencje w renowacje budynków w ubogich dzielnicach

LIFE-2021-CET-ENERCOM: Wypracowanie mechanizmów wsparcia dla rozwoju 

społeczności energetycznych i innych inicjatyw obywatelskich w dziedzinie 

zrównoważonej energii

Zaangażowanie i wzmocnienie pozycji obywateli w przechodzeniu na czystą energię



Dodatkowe informacje

• Publikacja naborów na portalu Funding & Tender: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027

• Strona internetowa LIFE https://cinea.ec.europa.eu/life_en

• eGrants Online Manual: 
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
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• Newsletter: Czysta Energia -

wspiercie z programów LIFE, 

HORIZON Europe, Innovation

Fund.

• Please subscribe (subskrybuj newsletter z podanego 

linku)

@CleanEnergy_EU

#LIFEProgramme

Bądź na bieżąco z europejskimi programami wsparcia czystej energii ! 

https://ec.europa.eu/newsroom/cinea/user-subscriptions/2180/create
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