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Pokrótce opis projektu
S

iedem gmin usytuowanych w Ateńskim Obszarze Metropolitalnym połączyło wysiłki w PRODESA w celu zmniejszenia śladu
węglowego dzięki renowacjom mającym na celu poprawę efektywności energetycznej oraz dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej przy użyciu dostępnych na miejscu odnawialnych źródeł energii.

oświetleniu ulicznym poprzez rzeczywiste opomiarowanie netto,
■ współpraca z Kasą Depozytów i Pożyczek w celu zagwarantowania wpłat na rzecz firmy ESCO, która dąży do ograniczenia ryzyka spłaty i ułatwienia finansowania dłużnego,
■ opracowanie wzorów Przetargów i Umów EPC mających na celu ułatwienie posługiwania się umową EPC
w nadchodzących krajowych programach finansowania,
■ standaryzacja inwestycji w zakresie efektywności energetycznej dzięki (i) wprowadzeniu odpowiednio wykonanych projektów gminnnych w zakresie efektywności energetycznej, i (ii)
wspieraniu za pomocą dodatkowych nowych wzorów umieszczonych na platformie na rzecz efektywności energetycznej
skorygowanej o ryzyko (DEEP), chodzi o inicjatywę Komisji
Europejskiej DG ENER oraz inicjatywę Grupy Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej (EEFIG).

W tym celu, PRODESA skupiła się na zebraniu fragmentarycznych projektów gminnnych i zbadaniu planów finansowych
w celu przyciągania prywatnego finansowania na podstawie
Umowy o Poprawę Efektywności Energetycznej (EPC).
Na drodze do osiągnięcia własnych celów PRODESA udało się rozpocząć zaprezentować efektywność energetyczną oraz projekty
energii odnawialnej w następującym składzie:
■ Modernizacja w zakresie efektywności energetycznej 96 budynków gminnych na terenie gmin Alimos, Agios Dimitrios,
Vari – Voula – Vouliagmeni i Agii Anargiri – Kamatero osiągająca oszczędności energii pierwotnej na poziomie 2.7 GWh/y
■ Projekty efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego osiągające oszczędności energii pierwotnej na poziomie 25.3 GWh/y
■ Systemy fotowoltaiczne zainstalowane w budynkach gminnnych
osiągające energię elektryczną na poziomie 1.9 GWh/y, a także rurociąg projektów fotowoltaicznych, który będzie osiągać 3.6 GWh/y
■ Inwestycje wynikające z zawartych umów w wysokości 7,8 milionów €, 9,05 milionów € na podstawie zamówień udzielanych w drodze przetargu oraz 4,2 milionów € w zakresie przetargu na realizację rurociągu.
Ponadto PRODESA przyczyniła się do poprawy obecnej polityki, ram
regulacyjnych i rozmieszczenia EPC poprzez następujące działania:
■ złożono propozycję Ministerstwu środowiska i Energii
w celu zmiany rozporządzenia w sprawie opomiarowania
netto, aby umożliwić wykorzystanie energii elektrycznej
wytworzonej przez panele PV w celu zrównoważenia zużycia energii elektrycznej w innych zastosowaniach gminnych, t.j. w

Trwałość projektu polega na ukończeniu powielania, działań
zmierzających do budowania potencjału, działań w zakresie
upowszechniania i komunikacji, w tym co następuje:
■ ukończenie dwóch planów powielania w zakresie interwencji
efektywności energetycznej oraz wytwarzania energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii (RES) w dwóch budynków gminnnych w
związku z dwoma gminami, mianowicie Palaio Faliro i Amaroussion.
■ Powstanie sieci w 39 gminach gotowych do powielania rozwiązań, dzięki którym zaproponowano działania szkoleniowe oraz
działania zmierzające do budowania potencjału w zakresie stworzenia rurociągów dla inwestycji w efektywność energetyczną,
■ Dostarczenie materiału podporowego i seminariów
internetowych, żeby gminy, regiony i cały kraj zbudowały zdolności, a także żeby bukmacherzy wprowadzili umowy o poprawę efektywności energetycznej,
■ Plan upowszechniania i komunikacji wynika z różnych kanałów(t.j. konferencji, okrągłych stołów politycznych, seminariów internetowych itp.) zmierzających do odpowiednich grup docelowych.

Kontekst
Przez cały okres istnienia PRODESA, grecki rynek EPC był i nadal jest na początkowym etapie, a także dany projekt musiał
zmagać się z problemami ściśle związanymi ze wczesnymi rynkami. Na przykład gminy i wykonawcy charakterystyki energetycznej nie chcieli zawrzeć umowy, gdyż obie strony zidentyfikowały ryzyka, którymi można byłoby zarządzać poprzez
sporządzenie i wprowadzenie przykładów realnych projektów.
PRODESA przyczyniła się do usunięcia takich przeszkód poprzez tworzenie wzorów czterech różnych rodzajów Umowy Gwarantowanych Oszczędności Energii EPC w celu przyciągania prywatnego finansowania, nawiązanie dialogu między wykonawcami
EPC a gminami oraz poprzez podjęcie docelowych działań w zakresie budowania zdolności gmin i innych odpowiednich bukmacherów w całym kraju.
PRODESA została sfinansowana przez instrument «Pomoc w Opracowaniu Projektu [Project Development Assistance] H2020
Nr Umowy 754171.
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Podejście
Projekt został zrealizowany przez trzy rodzaje działań: a) pełne
określenie projektów efektywności energetycznej, b) zbadanie i
analizę porównawczą dostępnych mechanizmów finansowania i c)
nawiązanie dialogu między firmami ESCO, gminami a instytucjami
finansowymi w celu zrozumienia ryzyk wykrytych przez każdą grupę i budowania zaufania. Następnie dialog miałby na celu poinformowanie firmy ESCO o inwestycjach i podejściu EPC, otrzymanie ich
reakcji i wykonanie przystosowań, żeby zapewnić większy udział w
przeprowadzeniu przetargu.
Na podstawie wyników powyższych działań, projekt zajął się
sprzedażą łączoną i inżynierią finansową, zmierzając do realizacji istotnich projektów i przyciągania prywatnego finansowania. Ostatnią czynnością podstawową była przygotowanie dokumentów przetargowych oraz ogłoszenie przetargu.
W przebiegu projektu, gminy przyjęły wspólne podejście poprzez
przygotowanie wspólnych szablonów dopasowanych do potrzeb
każdej inwestycji, co się tyczy zarówno projektowania i przeprowadzenia przetargów projektów. Podejście to pomogło we współpracy
między gminami, budowaniu wzajemnego wsparcia między nimi
oraz wymianie wiedzy między równieśnikami.

rocznie, to zrozumiałe, że okres zwrotu staje się zbyt długi.
Powyższe wyniki wskazują na potrzebę uzyskania dotacji ze środków publicznych, która poprawi ogólny zrównoważony rozwój projektów. Potrzeba uzyskania dotacji ze środków publicznych została
poparta analizą Kosztów i Korzyści (CBA), która dała dodatnią wartość bieżącą netto oraz korzystny wskaźnik kosztów (B/C) ponad
1 w związku ze wszystkimi inwestycjami. W rezultacie szczególne
zachęty, takie jak dotacje ze środków publicznych lub większy udział
kapitałowy w inwestycji powinny były być dostępne dla inwestorów
prywatnych w celu podjęcia i realizacji zaplanowanych inwestycji.
Na podstawie analiz porównawczych przeprowadzonych w ramach
oceny porównawczej dokonanej w stosunku do dostępnych środków finansowych, a także uwzględniając stwierdzone ograniczenia
dotyczące każdego źródła finansowego oraz potrzebę uzyskania
dotacji ze środków publicznych, co się tyczy mieszanego systemu
finansowania były następujące opcje do wybrania:
■ środki prywatne na mocy Umowy o Poprawę Efektywności
Energetycznej (EPC)
■ dotacje ze środków publicznych
■ finansowanie kapitałowe lub dłużne

Podstawową cechą projektowania efektywności energetycznej była zastąpienie bieżącego systemu ogrzewania
olejem lub gazem pompami cieplnymi oraz ułożenie paneli
fotowoltaicznych na dachu w celu zaspokajania istotnej części
potrzeb energetycznych budynków. Większość poszczególnych
budynków uzyskało klasy energetycznej Nzeb, A lub B+ w stosunku do krajowego programu certyfikacji efektywności energetycznej.
Średnio uzyskano oszczędności energii pierwotnej w wysokości 65%, ok. 40% dzięki interwencjom w efektywność energetyczną oraz ok. 50% pozostałych potrzeb pokryto z energii
elektrycznej wytworzonej przez system fotowoltaiczny. Po remoncie dzięki oszczędności uzyskano średnie roczne zużycie
energii na poziomie 31 GWh/m2 y.
Dzięki zaprojektowaniu remontu lamp ulicznych uzyskano
roczne oszczędności energii pierwotnej w wysokości 70% zużytej energii przed remontem.

Gminy wybrały opcję mieszanego systemu finansowania, który łączy w sobie dotacje ze środków publicznych, finansowanie
prywatne i ograniczony kapitał własny.
Korzystanie z dotacji ze środków publicznych w celu przyciągania prywatnego finansowania nie jest to takie proste, jak należy.
Trzy programy przyznawania dotacji były dostępne, gdy inwestycje miały wkrótce zostać finansowane. Niemniej jednak tylko jedna z nich przyjęła praktykę sprzedaży łączonej oraz EPC
jako mechanizm implementacji.
Jeden temat dotyczył niezgodności czasu trwania programu dotacyjnego, który zazwyczaj jest krótszy niż krótki czas trwania
EPC. Sprawa ta wymaga dopasowania do zwykłej umowy o poprawę efektywności energetycznej. Temat ten był poruszony w
PRODESA i podjęto decyzję podzielenia budynków określonych
w EPC na trzy grupy. Grupa, której udzielono dotacji posiadała
inny plan budowlany i zlecenia, który był zgodny z wymogami
dotyczącymi dotacji. Po udanym zakończeniu prac związanych
z powyższą grupą budynków, Wykonawca otrzymuje pełne wynagrodzenie składające się z dotacji i kapitału własnego gminy.
Wpłata pozostałych grup budynków finansowanych przez Wykonawcę zostanie dokonana w obrębie ram czasowych EPC. Plan
Monitorowania i Weryfikacji dotyczy wszystkich grup budynków
w całym okresie trwania EPC, a także jest usługą horyzontalną
świadczoną przez Wykonawcę. W ten sposób potencjalna niezgodność z ramami czasowymi jest skorygowana, a w związku z
tym nie powstają kwestie podwójnego finansowania.
Jednakże Organy odpowiedzialne za przyznanie poszczególnych
dotacji nie zmieniły swojej decyzji, lecz wezmą pod uwagę rozwiązanie zaproponowane przez PRODESA jako inna opcja.
Z tego względu inwestycje zostały zrewidowane, po czym nowe
oferty pakietowe powstały w celu umożliwienia gminom korzystania z przyznanych dotacji i finansowania prywatnego na podstawie EPC.

Praktyka sprzedaży łączonej i finansowanie
Pierwszy poziom sprzedaży łączonej obejmował interwencje
w efektywność energetyczną i panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu wszystkich budynków w każdej gminie. Każda
sprzedaż łączona składała się z 10 do 23 budynków z kosztami
w zakresie od ok. 2,3 milionów € do 5,2 milionów €.
Tak jak w przypadku wszystkich inwestycji dotyczących efektywności energetycznej przegród zewnętrznych budynków, analiza
finansowa wykazała długi okres zwrotu oraz ujemną wartość
bieżącą netto. Biorąc jednak pod uwagę to, że budynki, które
zostaną wyremontowane, są przeważnie kompleksy biurowe i
szkoły z dużo niższymi obciążeniami cieplnymi i chłodniczymi w
porze nocnej, a także, że szkoły są otwarte jedynie przez 200 dni
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Tabela poniżej przedstawia ostateczne inwestycje:

Gmina

Agii Anargiri Kamatero
(Miasto AAK)

Inwestycja
(m €)
5,28

Plan finansowy
Podział na dwie inwestycje
■ 4,4 milionów € Gwarantowanych Oszczędności Energii EPC pochodzących
z dotacji ze środków publicznych o 13%, 15% z kapitału własnego i z ESCO
o 73%
■ 0,88 milionów € pochodzących z dotacji ze środków publicznych o 72% i
28% z kapitału własnego

Vari Voula Vouliagmeni
(Voula)

1,4

Podział na dwie inwestycje
■ 1,23 milionów € Gwarantowanych Oszczędności Energii EPC pochodzących z
ESCO o 100%
■ 0,18 milionów € pochodzących z kapitału własnego

Ag. Dimitrios

4,21

Gwarantowane Oszczędności Energii EPC z finansowaniem prywatnym w
całości

Alimos

2,36

Gwarantowane Oszczędności Energii EPC pochodzące z dotacji ze środków
publicznych o 81% i 19% z kapitału własnego

Podejście PRODESA do składania ofert EPC
Co się tyczy podejścia PRODESA w zakresie realizacji
EPC, wybrano prodecurę otwartą (procedurę jednoetapową), gdyż gminy wcale nie były obeznane z procedurami
konkurencyjnymi (procedurami dwuetapowymi), w wyniku czego wystąpiła niechęć do postępowania zgodnie
z taką procedurą. Daną umowę określono jako umowę
mieszaną (t.j. umowę [mieszaną] na zakup towarów i
usług lub umowę [mieszaną] na usługi, roboty i dostawy), w zależności od połączeń interwencji każdej gminy.
Gminy wybrały wzór umowy gwarantowanych oszczędności energii, który ma następujące podstawowe cechy:
■ Firma ESCO gwarantuje osiągnięcie minimalnego
poziomu efektywności energetycznej urządzeń przez całą
realizację umowy.
■ Ten minimalny poziom efektywności energetycznej odpowiada poziomom oszczędności energii i produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (RES), które są wyrażone
monetarnie na podstawie uzgodnionych cen energii.
■ Pierwsza rata wypłacana firmie ESCO zazwyczaj pochodzi z dotacji w prżypadku, gdy gmina złożyła wniosek i otrzymała zatwierdzenie.
■ Pozostała kwota budżetu odpowiadająca kapitałowi
prywatnemu z firmy ESCO wypłacana jest rocznymi
ratami stałymi, zważywszy, że gwarantowane poziomy
efektywności energetycznej są osiągnięte.
■ W przypadku braku charakterystyki energetycznej
urządzeń, firma ESCO wypłaci gminie różnicę między
gwarantowanymi oszczędnościami a osiągniętymi
oszczędnościami energii.

nej i produkcji energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii (RES) w całym czasie trwania umowy.
■ Zewnętrzny mechanizm weryfikacji wyników dokonanej przez niezależny organ trzeci.
■ Klauzula utraty wartości w stosunku wypłaty ESCO w
przypadku nie osiągnięcia gwarantowanych poziomów
efektywności energetycznej i produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (RES).
■ Zdalny system monitorowania zużycia energii dla
wszystkich budynków i szkolenia personelu gmin w celu
monitorowania danych zużycia energii nawet po wygaśnięcia umowy.
Plan Monitorowania i Weryfikacji (M&V), opracowany w
PRODESA, składa się z trzech podstawowych filarów:
Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków zgodnie z greckim prawem o
charakterystyce energetycznej budynków.
Wykonawca zobowiązuje się do gwarantowanej charakterystyki systemów i urządzeń, którą weryfikowano poprzez wprowadzenie parametrów krytycznych w całym
czasie trwania umowy (np. przeprowadzenie pomiarów
pomp ciepła COP, opraw oświetleniowych, natężenia
światła opraw oświetleniowych, efektywności paneli fotowoltaicznych).
Dzięki systemowi zarządzania energią Wykonawca i gmina mogą bezpośrednio nadzorować zużycie energii we
wszystkich bud ynkach, zdalnie monitorować i rejestrować dane zużycia energii, łącznie z możliwością oceny
porównawczej wszystkich budynków oraz eksport kluczowych indeksów.

Podstawowe parametry zintegrowane w projekty przetargowe EPC, w których gminy biorą udział, są następujące:
■ Dostarczenie planu Monitorowania i Weryfikacji (M&V) w celu poprawy efektywności energetycz-3-
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Zmaksymalizowanie wpływu
Przekazywanie wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektu było głównym celem konsorcjum PRODESA. Główną grupą docelową były greckie gminy, lecz inni bukmacherzy lub gminy za granicą mogły też z tego skorzystać.
W tym celu projekt zrealizował wiele grup działań na trzech głównych osiach, a mianowicie powielanie, działania zmierzające do budowania potencjału i działania w zakresie upowszechniania i komunikacji.
Powielanie: 2 plany powielania doprowadziły do dwóch rurociągów inwestycyjnych w wysokości 1 milionów €, sieć replikatorów w 39 gminach, Budowa potencjału: 185 urzędników gminnych zwiększyło zdolności w zakresie EPC i finansowania mieszanego, Upowszechnianie i Komunikacji: 1 konferencja – 1630 obejrzeń, 7 warsztatów edukacyjnych, 1
okrągły stół polityczny, 218 artykułów i komunikatów prasowych, ponad 2000 plików do pobrania z materiału PRODESA.

Wspólnicy
PROJECT COORDINATOR
Alimos Municipality

Agios Dimitrios Municipality

Glyfada Municipality

Agios Dimitrios Municipality

Agii Anargiri Kamatero Municipality

Palaio Faliro Municipality

Amaroussion Municipality

Central Union of Municipalities in Greece

EUDITI
Energy and Environmental Design LTD

Center for Renewable Energy Sources
and Saving (CRES)

ENFINITY NV

European Crowdfunding Network (ECN)

Kelemenis & Co
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