
 

DZIAŁANIA PROJEKTU 

Projekt Clearinghouse Support (w skrócie projekt ClearSupport) ma na celu 
przyśpieszenie procesu modernizacji budynków z uwzględnieniem poprawy  
efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy.  
 
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2007 r.— 31 grudnia 2009 r.  
 
W projekcie uczestniczy trzynastu partnerów z krajów Europy: Belgia, 
Dania, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowenia i Szwecja.  

Wspieranie działań na rzecz  
poprawy efektywności energetycznej  

budynków w Unii Europejskiej 

PARTNERZY 
PROJEKTU 

1 Koordynator -Energy Consulting 
Network - Dania 

2 Bałtycka Agencja Poszanowania 
Energii SA  - Polska 

3 Institute of Physical Energetics - 
Łotwa 

4 UAB ÅF-TERMA - Litwa 

5 SEVEn - Czechy 

6 Building and Civil Engineering 
Institute ZRMK-Słowenia 

7 Technological Educational Institu-
te of Crete – Grecja 

8 Investitionsbank Schleswig-
Holstein– Niemcy  

9 Berliner Energiagentur – Niemcy  

10 Danish Energy Authority – Dania 

11 Birch & Krogboe A/S – Dania 

12 Fedarene– Belgia  

13 FourFact - Szwecja 

CEL PROJEKTU 

Głównym działaniem projektu jest ułatwianie tworzenia powiązań między 
odbiorcami projektu, którymi są zarówno gminy, jak również inni właściciele 
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, oraz krajowymi i 
międzynarodowymi lub unijnymi instytucjami finansowymi: 
 
  
 
 
 

  
Punktem wyjścia dla projektu jest unijna polityka wzmożonych wysiłków w 
kierunku poprawy efektywności energetycznej, zawarta w dokumencie 
Action Plan for Energy Efficiency, wzywającym do osiągnięcia 20% 
oszczędności energii do roku 2020.  Do głównych obszarów działań tej 
polityki należy poprawa sprawności energetycznej budynków. Jednym z 
instrumentów promowanych przez Komisję Europejską jest powołanie i 
zapewnienie wdrożenia lokalnych instytucji tzw. clearinghouse, czyli 
Punktów Wspierania Projektów, które zbierają, przetwarzają, udostępniają i 
upowszechniają informacje na temat możliwości racjonalizacji użytkowania 
energii.  Działanie to ma charakter akcji pilotażowej i będzie realizowane w 
kilku regionach Europy;  Łotwa, Litwa, północna część Polski, Czechy i 
Kreta.  
 
Istotną częścią projektu ClearSupport są działania na rzecz poprawy 
warunków ramowych dla realizacji projektów renowacji budynków, na które 
składają się  trzy elementy: 
1) tworzenie lepszych mechanizmów finansowania poprzez usprawnienie 
sposobów wykorzystania funduszy strukturalnych i wykorzystanie takich 
koncepcji jak finansowanie przez strony trzecie, 
2) opracowanie standardowych rozwiązań w działaniach renowacyjnych do 
wykorzystania na etapie projektowania,  
3) tworzenie ram prawnych; np. wsparcia dla ustanowienia odpowiednich 
przepisów prawnych wpływających korzystnie na osiągnięcie oczekiwanego 
rozwoju. 

Wyłączna odpowiedzialność za treść 

niniejszej publikacji leży po stronie jej 

autorów. Biuletyn nie  odzwierciedla opinii 

Wspólnot Europejskich. Komisja Europej-

ska nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji w nim zawartych.  

Projekt ClearSupport  

Odbiorcy projektu: 
Samorząd lokalny 

Sektor mieszkalnictwa 

Źródła finansowania: 
Krajowe instytucje finansowe 

Unijne instytucje finansowe 

ClearSupport 
wsparcie projektów 

• sektor komunalny – budynki użyteczności publicznej: szkoły i szpitale; 
• sektor mieszkalnictwa– spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkanio-
we, budynki należące do zasobów gmin; 

• lokalne instytucje finansujące — banki komercyjne; 
• agendy rządowe  realizujące fundusze strukturalne; 
• przedsiębiorstwa ciepłownicze oferujące udział w ponoszeniu ryzyka po-
przez finansowanie przez strony trzecie oraz realizację umów z gwarancją 
uzyskania oszczędności; 

• lokalni politycy kształtujący regionalną strategię rozwoju; 
• uczestnicy rynku usług termomodernizacyjnych: konsultanci energetyczni, 
architekci, firmy wykonawcze. 

Projekt i druk: BAPE  S.A. 

 

Współfinansowane przez: 

ADRESACI PROJEKTU 

BBAŁTYCKAAŁTYCKA  A AGENCJAGENCJA   

PPOSZANOWANIAOSZANOWANIA   E  ENERGIINERGII  S.A S.A ..  

80-298 Gdańsk  
ul. Budowlanych 31 
Tel.:  058 347 55 35 
Faks: 058 347 55 37 
email: bape@bape.com.pl 
www.bape.com.pl 
Katarzyna Grecka 
kgrecka@bape.com.pl 
 

PUNKT WSPIERANIA  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
TERMOMODERNIZACYJNYCH 
PWP 
„TERMOMODERNIZACJA” 
został uruchomiony z dniem  
1 kwietnia 2007 w ramach  
działalności 
Bałtyckiej Agencji  
Poszanowania Energii SA. 
 

 

Nasz kontakt: 


