
ENESCOM 

European Network of information 
centres promoting Energy 

Sustainability and CO2 reduction 
among local COMmunities 

 



Projekt ENESCOM to inicjatywa 14 państw  
Unii Europejskiej, mająca na celu: 

 
- Zwiększenie liczby jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w 

przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprzez promowanie Porozumienia 
Burmistrzów oraz wspieranie samorządów w procedurze przystąpienia do 
Porozumienia 

- Tworzenie potencjału w zakresie zrównoważonego zużycia energii oraz 
kreowanie i implementacja Planów działania na rzecz zrównoważonego 
zużycia energii (Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) 

- Promowanie idei odnawialnych źródeł energii, ekologicznego stylu życia, 
działań na rzecz oszczędzania energii i inteligentnego jej wykorzystania  



Państwa zaangażowane w projekt ENESCOM 

Włochy (Unione di Comuni Valle del Samoggia) 

Malta (Assocjazzjoni Kunsilli Lokali) 

Węgry (Kelet-magyarországi európai Kezdeményezések Alapitvány) 

Czechy (České vysoké učení techické v Praze) 

Grecja (Anaptiksiaki Dimotiki Epichrisi Partas S.A.) 

Słowenia (Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o) 

Polska (Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości) 

Wielka Brytania (Powys County Coucil) 

Rumunia (Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru)  

Hiszpania (Iniciativas Casmor S. L.) 

Słowacja (Progresit) 

Francja (FRCIVAM Bretagne) 

Chorwacja (INFORMO) 

Portugalia (Agência Cascais Energia) 



Covenant of Mayors –  
Porozumienie Burmistrzów 

Porozumienie Burmistrzów to inicjatywa Komisji Europejskiej, zachęcająca 
miasta europejskie do ograniczania zmian klimatu, poprzez wdrażanie 

lokalnych zasad zrównoważonego gospodarowania energią, 
przyczyniających się do tworzenia stabilnych stanowisk pracy, poprawy 

jakości życia mieszkańców oraz rozwiązywania ważnych problemów 
społecznych.  

 

 



Porozumienie Burmistrzów 

Podstawą prawną inicjatywy jest Pakiet klimatyczno-
energetyczny, zobowiązujący wszystkie kraje Unii Europejskiej 
do zmniejszenia emisji CO2 do 2020 roku o 20 %. 

Sygnatariusze Porozumienia działają na rzecz realizacji zamierzeń 
tej polityki, zobowiązując się formalnie do przekroczenia tak 
zdefiniowanego celu poprzez wdrażanie planu działań na rzecz 
zrównoważonego zużycia energii (Sustainable Energy Action 
Plans). 



Porozumienie Burmistrzów  

 

Do Porozumienia Burmistrzów przystąpiło już 
2181 sygnatariuszy, w tym 10 z Polski: 

Warszawa, Kraków, Bielawa, Bielsko-Biała, 
Dzierżoniów, Ełk, Łubianka, Niepołomice, 

Raciechowice, Stare Juchy. 



Zadania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów 

- Opracowanie i wdrożenie planu działań na rzecz zrównoważonej energii 
(Sustainable Energy Action Plans – SEAP) 

- Składanie raportów z wdrażania swoich planów działania 

- Przydzielenie kadr do realizacji założeń SEAP 

- Mobilizacja społeczności lokalnych do udziału w realizacji przyjętego planu 
działania 

- Organizacja lokalnych „Dni Energii” 

- Tworzenie sieci kontaktów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
na rzecz zrównoważonej energii 

 



Procedura przystąpienia do Porozumienia 
Burmistrzów 

• Inicjatywa Porozumienia Burmistrzów jest przedstawiana Radzie Miasta 
lub innemu równorzędnemu organowi decyzyjnemu. 

• Rada Miasta formalnie przyjmuje założenia Porozumienia i upoważnia 
burmistrza lub prezydenta (lub innego równorzędnego przedstawiciela 
Rady Miasta) do podpisania wniosku akcesyjnego. 

• Rada Miasta informuje Komisję o swojej decyzji poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres Biura Porozumienia Burmistrzów. 

• Rada Miasta otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie wraz z 
informacjami o następnych wymaganych działaniach. 

 



Finansowanie działań związanych z wdrożeniem SEAP 

Komisja Europejska stworzyła szereg mechanizmów finansowych, z których 
skorzystać mogą sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów: 

• INSTRUMENT EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA)  

• Program Inteligentna Energia — Europa 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

• Wspólne wsparcie europejskie dla inwestycji w zrównoważone rozwiązania na 
obszarach miejskich  

• Instrument Finansowania Inwestycji Komunalnych  

• Instrument Finansowania Efektywności Energetycznej 

• Programy Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme — GIS) 

• Program limitów na emisję dwutlenku węgla / Program działań (Programme of 
Activities — PoA) 

 



Plany działania na rzecz zrównoważonego zużycia 
energii – Sustainable Energy Action Plans – SEAP 

• Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do dostarczenia planu 
działania na rzecz zrównoważonego zużycia energii w terminie roku od 
jego sygnowania.  

• Plan działania jest podstawowym dokumentem informującym o tym, w 
jaki sposób władze lokalne zamierzają osiągnąć docelową redukcję emisji 
CO2 do 2020 r. 

• Zobowiązania wynikające z przystąpienia do Porozumienia dotyczą całego 
obszaru geograficznego danego miasta/gminy – plan SEAP powinien 
obejmować działania dotyczące zarówno sektora publicznego, jak i  

   prywatnego. 



Zakres SEAP 

Z zasady przyjmuje się, że większość planów SEAP będzie obejmowała 
działania w następujących sektorach: 

• budownictwo, w tym nowe budynki i remonty kapitalne;  
• infrastruktura miejska (ciepłownie miejskie, oświetlenie publiczne, 

inteligentne sieci energetyczne itd.);  
• gospodarowanie gruntami i miejskie planowanie przestrzenne;  
• zdecentralizowane odnawialne źródła energii;  
• polityka transportu publicznego i prywatnego oraz mobilność na 

terenach miejskich;  
• udział mieszkańców i ogólnie ludności cywilnej;  
• inteligentne gospodarowanie energią przez mieszkańców, 

użytkowników indywidualnych i firmy. 
 



Rola Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji  
i Przedsiębiorczości”  

 

Stowarzyszenie w ramach projektu oferuje: 

- Wsparcie w procedurze przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów 

- Organizację szkoleń dla kadr zaangażowanych w opracowanie planów SEAP 

- Organizację regionalnego biura, koordynującego działania gmin oraz miast, 
które przystąpiły do Porozumienia 

- Wsparcie merytoryczne w tworzeniu planu SEAP 

- Wsparcie w procesie aplikowania o finansowanie wdrożenia SEAP  



Przydatne linki 

• Projekt ENESCOM  

http://www.enescom.org/ 

 

• Porozumienie Burmistrzów  

 www.eumayors.eu 

 

• Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i 
Przedsiębiorczości”  

 www.cwep.eu 

 

http://www.enescom.org/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/


Kontakt  
 Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji  

i Przedsiębiorczości” 

 

Ul. K. Hoffmanowej 19 

35-016 Rzeszów 

Tel. 17 853 66 72 

Fax. 17 852 54 29 

E-mail: office@cwep.eu 

mailto:office@cwep.eu

