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Projekty Europejskie wspierające 
wdrażanie Dyrektywy dotyczącej 
budynków 

Celem tej ulotki jest pomoc w zapoznaniu się z projektami 
europejskimi wspierającymi skuteczne wdrażanie Dyrektywy w 
praktyce, w Krajach Członkowskich i w branży budowlanej. 
Poniżej wymieniono większość głównych projektów razem z 
krótkimi opisami celów i odnośnikami do dalszych informacji.  

1 > Projekty SAVE 

Projekty SAVE funkcjonujące w ramach Programu Inteligentna Energia – 
Europa zajmują się poprawą efektywności energetycznej oraz racjonalnym 
zużyciem energii, w szczególności w budynkach i sektorach przemysłowych 
włączając przygotowanie działań ustawodawczych i ich wdrożenie.  
 
W roku 2005 rozpoczęła swoje działanie duża ilość projektów, które miały 
bezpośrednio wspierać skuteczne wdrożenie Dyrektywy w praktyce.  
Projekty te uwzględniają większość zadań EPBD (Dyrektywy o 
charakterystyce energetycznej budynków): wymagania energetyczne dla 
budynków nowych i istniejących, świadectwa energetyczne budynków, 
inspekcje kotłów i systemów klimatyzacji. Podstawowe projekty związane 
z EPBD znajdują się w tabeli 1 w załączniku 1 wraz z krótkimi opisami 
celów i odnośnikami do dalszych informacji na stronach WWW każdego 
projektu.   
 
Również w roku 2006 rozpoczęło swoje działanie wiele projektów 
koncentrujących się na wspieraniu wdrażania Dyrektywy. Cele tych 
projektów podane są w tabeli 2 w załączniku. Projekty te są jednak zbyt 
nowe, aby miały swoje strony WWW.  
 
Wiele innych projektów SAVE jest również istotnych dla praktycznych 
aspektów wdrażania Dyrektywy. Dalsze informacje o wszystkich projektach 
SAVE rozpoczętych w latach 2005 i 2006 można znaleźć na stronie WWW: 
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/projects/save_en.htm. 
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2 > Concerted action 

Dyrektywa EPBD stawia wielkie wyzwania przed Krajami Członkowskimi UE 
w kwestii praktycznych szczegółów jej transpozycji. Komisja Europejska 
konsekwentnie tworzyła inicjatywy, które miały na celu przezwyciężenie 
tych trudności i poczynienie kroku naprzód w kierunku osiągnięcia 
harmonizacji  przed wprowadzeniem obowiązku wdrażania Dyrektywy. 
Jedną z wielu inicjatyw skierowanych na promocje dialogu między Krajami 
Członkowskimi jest Concerted Action (CA), wspierana finansowo przez 
Program Inteligentna Energia – Europa i Dyrekcję Generalną Transportu i 
Energii.  
 
Uczestnicy CA to przedstawiciele krajowych ministerstw lub instytucji 
rządowych, które kierują przygotowaniami technicznych, prawnych i 
administracyjnych ram dla transpozycji Dyrektywy w ich kraju. Prace CA 
zorganizowano wokół serii 8 spotkań (od stycznia 2005 do czerwca 2007), z 
udziałem przedstawicieli z 26 państw (24 Kraje Członkowskie i Bułgaria 
oraz Norwegia, bez Republiki Czeskiej i Wielkiego Księstwa Luxemburg). 
 
Cele Concerted action  znajdują się w tabeli 3 w załączniku. Dalsze 
informacje można znaleźć na stronie: www. epbd-ca.org 

3 > ECO Buildings 

Eco-Buildings jest inicjatywą demonstracyjną Komisji Europejskiej 
(Dyrekcji Generalnej Transportu i Energii) w ramach szóstego Programu 
Ramowego Badań i Technologii. 
 
Koncepcja Eco-Buildings polega na utworzeniu wspólnego punktu dla oceny 
rozwoju krótkoterminowego i demonstracji wyników w celu wsparcia 
kroków prawnych i regulacyjnych dotyczących efektywności energetycznej 
oraz polepszenia wykorzystania energii odnawialnej w sektorze 
budowlanym, które wykraczają poza ramy Dyrektywy. 
 
Projekt Eco-Buildings stawia sobie za cel rozwinięcie nowego podejścia do 
projektowania, budowania i zarządzania nowymi lub/i odnowionymi 
budynkami, które bazuje na kombinacji podwójnego podejścia: znacznego 
zmniejszania lub, jeśli to możliwe, uniknięcia zapotrzebowania na 
ogrzewanie, chłodzenie i oświetlenie lub zastosowanie ogrzewania, 
chłodzenia i oświetlenia w jak najbardziej wydajny sposób, który bazował 
by na możliwie największym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii i 
poligeneracji. 
 
Powszechnie znany portal projektu Eco-Buildings to 
http://www.ecobuildings.info, gdzie znajdują się informacji o stopniu 
zaawansowania poszczególnych projektów i linki do nich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPBD Buildings Platform została utworzona w ramach programu 
Inteligenta Energia Europa (2003-2006). Projektem zarządza INIVE EEIG 
(www.inive.org), w imieniu Dyrekcji Generalnej Transportu i Energii. 
 
Informacje zawarte w tej publikacji są przedmiotem praw autorskich 
patrz http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© Wspólnoty Europejskie, 2006 
 Reprodukcja jest dozwolona z podaniem źródła.  
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Załącznik Tabela 1. Projekty SAVE w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa zapoczątkowane 
w roku 2005 i koncentrujące się przede wszystkim na polepszeniu efektywnego wdrażania Dyrektywy. 
 

 
www.energyagency.at/(en)/ 
projekte/auditac.htm 

 
AUDITAC: benchmarking i rozwój rynku dla metod stosowanych w audytach 
systemów klimatyzacji 
Cele Auditac to: 
• Przyspieszenie procesu zaadoptowania inspekcji systemów klimatyzacji 

• Wytworzenie wystarczającej ilości i rozmaitości praktycznych 
przykładów i wzorów inspekcji 

• Promowanie najlepszych przykładów praktycznych i procedur w takich 
audytach i następującej potem modernizacji. 

  
 
http://www.buildingdirecti
ve.org/ 

 
BUDI: Akcja pilotażowa mająca na celu rozwój sprawnego rynku świadectw 
energetycznych 
Cele BUDI to: 
• Utworzenie regionalnych centrów informacji i kompetencji, które będą 

rozpowszechniać swoje praktyczne doświadczenia 

• Przeprowadzanie akcji pilotażowych dla dwóch ważnych grup 
docelowych: budynków publicznych i wielorodzinnych 

• Wspieranie tych grup docelowych w obszerniejszym wdrażaniu 
świadectw jakości energetycznej poprzez informacje, narzędzia i 
doradztwo 

• Rozwój szkoleń dla niezależnych ekspertów w celu zapewnienia 
wystarczającej ilości wykwalifikowanych ekspertów (jedno seminarium 
szkoleniowe na kraj) 

• Rozwój procedur dotyczących wytycznych, wdrażania i zabezpieczenia 
jakości oraz rozwój schematów akredytacyjnych 

• Przekazywanie wyników i zdobytych doświadczeń zainteresowanym 
państwom wiodącym w innych regionach Europy 

  
 
http://www.eebd.org/ 

 
EEBD: Elektroniczna Dyrektywa dotycząca energii w budynkach 
Cele EEBD to: 
• Rozwój opartego na Internecie, dynamicznego i profesjonalnego 

narzędzia szkoleniowego, które zapewni projektantom budynków, 
dyrektorom i ekspertom odpowiednie środki uzyskiwania technicznych 
kompetencji, które pozwolą im lepiej zrozumieć i używać EPBD i 
istotne państwowe regulacje oraz ułatwią projektowanie i konserwację 
budynków z wysoką efektywnością energetyczną 

 
 
http://www.enper-
exist.com/ 

 
ENPER-EXIST: Zastosowanie EPBD w celu polepszenia wymagań świadectw 
jakości energetycznej dla budynków już istniejących 
Cele  ENPER-EXIST to: 
• Defragmentacja prac technicznych dokonywanych na budynkach już 

istniejących. Działania zapoczątkowane w CEN są defragmentowane, 
lecz w większości skupione na budynkach nowych. W Europie działają 
również nie skoordynowane projekty dotyczące procedur certyfikacji. 

• Defragmentacja pracy nad prawnymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi 
problemami, takimi jak rynkowa analiza świadectw, kapitał ludzki i 
administracja państwowa 

• Zdobywanie obszerniejszej wiedzy o europejskim zasobie budowlanym 
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• Określenie kierunku działań przyszłych akcji dotyczących budynków 
istniejących 

 

 
 
http://www.epa-nr.org/ 
 
 

 
EPA-NR: Ocena jakości energetycznej istniejących budynków 
niemieszkalnych 
Cele EPA-R to: 
• Wprowadzenie platformy wspierającej, która organizowała by proces 

wdrażania dla istniejących budynków niemieszkalnych w skuteczny i 
rentowny sposób 

• Opracowanie świadectw jakości energetycznej zaprojektowanych 
specjalnie dla istniejących budynków niemieszkalnych 

• Rozwój narzędzi potrzebnych do dokonania oceny wykazu czynności 
kontrolnych, protokołów inspekcyjnych oraz pakietu oprogramowań dla 
obliczeń energetycznych 

• Projekty pilotażowe, które sprawdzą metody i narzędzia 

• Zalecenia na płaszczyźnie politycznej dla wszystkich instytucji 
rządowych w całej Europie 

  
http://www.eplabel.org/ 

 
EPLabel: Program dostarczający świadectwa jakości energetycznej w 
budynkach publicznych w całej Europie w ramach harmonizacji 
Cele EPLabel to: 
• Rozszerzenie sprawdzonej metodologii świadectw jakości 

energetycznej istniejących budynków biurowych, opracowanej w 
ramach projektu Europrosper, na inne budynki nazwane „publicznymi” 
tj.: szkoły wyższe i inne, obiekty sportowe, szpitale inne obiekty 
publicznej opieki zdrowotnej, hotele i restauracje. 

• Udostępnienie metodologii dla wszystkich Krajów Członkowskich 

• Utworzenie infrastruktury dostępu obejmującej schematy szkoleń, 
zabezpieczenie jakości i przyjazną użytkownikowi stronę WWW, która 
umożliwi łatwe, szybkie i skuteczne zastosowanie wybranej metody. 

• Rozwijanie pomysłów z zakresu przetwarzania danych, które wspierają 
proces „nauki przez działanie”. Poprzez informacje zebrane przy 
użyciu systemu świadectw jakości energetycznej można śledzić postęp 
prac w budynkach i w polepszaniu ich jakości energetycznej jak 
również udoskonalać techniki i wzory postępowania 

 
 
E-TOOL: Zestaw narzędzi energetycznych dla polepszania jakości 
energetycznej budynków istniejących 
Cele E-TOOL to: 
• Benchmarking zużycia energii głównych kategorii (wiek, typ itd.) 

budynków istniejących oraz możliwość porównania aktualnego zużycia 
z oczekiwaniami 

• Wytyczne dla typowych wyznaczników oszczędzania energii, z 
włączeniem szacowania kosztów dla różnego sposobu kwalifikowania 
budynków istniejących 

• Wymagania dotyczące jakości energetycznej po modernizacji dla 
różnych budynków 

  
 
http://www.senternovem.nl
/impact 

 
impact: Poprawa oceny jakości energetycznej i schematów certyfikacji 
poprzez testowanie 
Cele to: 
• Test praktycznego uzyskiwania świadectw jakości energetycznej dla 

budynków istniejących w sześciu krajach pilotażowych 
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• Wymiana doświadczeń i czynników sukcesu  
• Wyprowadzanie  zaleceń w zakresie ulepszania narzędzi, schematów 

wydawania świadectw, szkoleń ekspertów i komunikacji 
• Wspieranie procesów wdrażania Dyrektywy w sześciu krajach 
• Rozpowszechnianie rezultatów projektu na skalę krajową i europejską 
 

 
  
http://stable.motiva.fi/ 

 
STABLE: Zapewnienie podjęcia certyfikacji energetycznej budynków przez 
zwiększenie atrakcyjności rynkowej dla właścicieli budynków. 
Cele Stable to: 
• Zwiększenie atrakcyjności rynku świadectw energetycznych poprzez 

rozwój i upowszechnienie wymagań klientów dotyczących jakości, 
zaleceń dotyczących jakości dla kierowników projektów oraz prób  
połączenia wysokiej jakości energetycznej z finansowym pobudzaniem 
rynku 

• Zwiększenie świadomości i zainteresowania właścicieli budynków w 
Europie poprzez dostarczanie im kluczowych informacji o kampanii 
skierowanej do sektora ważniejszych właścicieli budynków, dotyczącej 
uczestnictwa i rozwijania ogólnej struktury oraz podstawowych 
elementów europejskiej kampanii świadectw energetycznych 
przeznaczonej do dalszego rozpowszechniania. 

• Zwiększenie poziomu kompetencji i wiedzy wykwalifikowanych 
audytorów energetycznych wykonujących świadectwa energetyczne 

• Przekazywanie między Krajami Członkowskimi dobrej praktyki  z 
zakresu świadectw energetycznych i audytingu energetycznego 
budynków  

 

  
http://www.display-
campaign.org/ 

 

TOWARDS CLASS A: Budynki użyteczności publicznej „świecą przykładem” 

Cele TOWARD CLASS A to: 
• Rozpowszechnienie informacji o charakterystyce energetycznej 

budynków użyteczności publicznej, w zakresie zużycia energii i emisji 
CO², w co najmniej pięciuset gminach w całej Europie 

• Inicjowanie i pobudzanie procesu uzyskiwania świadectw 
energetycznych budynków użyteczności publicznej 

• Zachęcanie gmin do polepszenia charakterystyki energetycznej 
budynków 

• Propagowanie istniejących budynków „świecących przykładem” i 
powodów osiągnięcia takiej charakterystyki energetycznej 

• Rozwój procesu „Jak świecić przykładem?” poprzez motywowanie gmin 
i ułatwienie stopniowego udoskonalania w kierunku uzyskania 
świadectw 

• Kampanie stymulujące komunikację i zwiększające świadomość 
społeczna  na poziomie lokalnym z wykorzystaniem „Świecących 
przykładów” 
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Tabela 2. Projekty SAVE w ramach Program Inteligentna Energia – Europa rozpoczęta w roku 2006 
skupiające się w szczególności na polepszeniu skuteczności wdrażania Dyrektywy 

 
  

ESAM: Strategiczne zarządzanie energią w zasobach budownictwa 
społecznego w Europie 
Cele ESAM to: 
• Precyzowanie i planowanie długoterminowych strategii dla osiągnięcia 

wymagań energetycznych Dyrektywy. W przypadku braku środków 
finansowych wymagania Dyrektywy powinny zostać zaadoptowane w 
ramach istniejących strategii eksploatacji i modernizacji organizacji 
budownictwa społecznego  

• Ocena sytuacji energetycznej nieruchomości i określenie jakie 
rozwiązania mogły by spowodować  zwiększenie oszczędności energii 

• Wprowadzanie skutecznej współpracy z mieszkańcami w kwestii 
oszczędzania energii oraz z dostawcami energii i władzami 
publicznymi w zakresie zarządzania energią w budownictwie 
społecznym. Współpraca może pociągnąć za sobą duże oszczędności 
zarówno w kosztach jak i w zużyciu energii.  

 
 

 
RESHAPE: Remonty budynków społecznych I aktywne przygotowanie ich 
do EPBD 
Cele RESHAPE to: 
 Przyspieszenie wdrażania Dyrektywy  w budownictwie społecznym w 

całej Europie 

 Przełamanie barier modernizacyjnych w sektorze budownictwa 
społecznego poprzez wprowadzenie praktycznych narzędzi bazujących 
na możliwości uzyskania świadectw jakości energetycznej 

 Zwiększenie świadomości i próba zmiany podejścia grup 
zainteresowania z sektora budownictwa społecznego w kierunku 
rozwiązań związanych z modernizacją 

 
 
Tabela 3. Cele Contcentrated Action koncentrujące się na Dyrektywie. 
 

 
http://www.epbd-ca.org/ 

 
EPBD CA 
Cele EPBD CA to: 
 Przedyskutowanie i przygotowanie struktury uzyskiwania świadectw 

energetycznych budynków, zwiększenie podobieństw i zmniejszenie 
zakresu różnych możliwości wybieranych przez Kraje Członkowskie 

 Przedyskutowanie i przygotowanie spójnej bazy metodologii inspekcji 
kotłów grzewczych i urządzeń systemów klimatyzacji 

 Przedyskutowanie i przygotowanie sposobów wdrażania adekwatnych 
schematów akredytacji audytów energetycznych i ekspertów z zakresu 
inspekcji w Krajach Członkowskich 

 Przedyskutowanie kryteriów wdrażania wspólnych metodologii 
obliczeń charakterystyki energetycznej budynków 

 


