
PROGRAM
Dzień Informacyjno-Promocyjny Programu Unii Europejskiej

“Intelligent Energy – Europe” (IEE)

Jak skutecznie sięgać po środki finansowe z Brukseli na wspieranie rozwoju 
wykorzystania odnawialnych zasobów energii i poszanowania energii ?

04-07-2006, godzinna 11:00 – 15:00
Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, Sala S1, ul. Powstańców Warszawy 10

1. Powitanie  i  wprowadzenie:  Andrzej  Sobkowiak  -  JM  Rektor  Politechniki  Rzeszowskiej,  Leszek  Deptuła  Marszałek  Województwa 
Podkarpackiego

2. Krótka prezentacja celów europejskiego programu „Inteligentna Energia dla Europy”  - praktyczne  przełożenie  polityki  UE  w  dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii w budynkach, przemyśle i transporcie na działania lokalne (ok. 20  minut) – 
Krzysztof Gierulski, Inteligent Energy Executive Agency (IEEA), Bruksela

3. Nowy konkurs na wnioski grantowe w 2005 (ok. 60 minut) - K Gierulski, IEEA, Bruksela

• Wyjaśnienie typów finansowanych projektów

i. typ  1  (ok.  80% środków  programu  na  projekty  w  obszarze  odnawialnych  źródeł  energii,  poszanowania  energii  i  „czystego 
transportu”)

ii. typ2 (tworzenie nowych lokalnych i regionalnych agencji energetycznych)
iii. typ 3 (finansowanie organizacji konferencji o zasięgu europejskim)

• Wyjaśnienie priorytetów na 2006 r. (Vertical and Horizontal Key Actions) wraz z przykładami projektów

i. VKA 1,2,3,4  (poszanowanie  energii  w  budynkach,  termo-modernizacja  budynków  o  charakterze  społecznych,  innowacyjne 
rozwiązania z poszanowaniem energii w przemyśle zwł. MŚP, bardziej energooszczędne urządzenia i produkty)

ii. VKA 5,6,7 (energia elektryczna z OZE, energia cieplna z OZE, małe instalacje z wykorzystaniem OZE)
iii. VKA  8,9  (alternatywne  napędy  do  pojazdów,  instrumenty  polityczno-prawne  wspierające  racjonalizację  zużycia  energii  w 

transporcie)
iv. HKA 1,2 (działania horyzontalne OZE+poszanowanie energii+czysty transport globalny samorządach, think globally act  locally, 

tworzenie nowych lokalnych i regionalnych agencji energetycznych)
v. HKA 3,4 (poprawa istniejących i rozwój nowych instrumentów finansowych, monitoring i ocena wdrażania polityki unijnej)

4. Przerwa na kawę

5. Doświadczenia z przygotowania i realizacji projektów finansowanych przez program IEE

• G.  Wiśniewski,  EC  BREC  Instytut  Energetyki  Odnawialnej:  Podsumowanie  doświadczeń  z  realizacji  projektów  SIVERM 
(energetyka wiatrowa na Podlasiu) , LIB (biopaliwa na Warmii i Mazurach) SOLCAMP (energetyka słoneczna na Pomorzu) (20 
minut)

• P.  Pawelec  Podkarpacki  Urząd Marszałkowski/Podkarpacka Agencja  Energetyczna:  Prezentacja  projektu  „Utworzenie  nowych 
agencji energetycznych - Podkarpacka Agencja Energetyczna”(10 minut) 

6. Wymogi formalne (ok. 30 minut); kto może składać wnioski grantowe, wyjaśnienie formularzy aplikacyjnych, terminy składania wniosków, 
kryteria oceny i wyboru wniosków do finansowania, rady praktyczne dla przyszłych wnioskodawców - K Gierulski, IEEA, Bruksela

7. Wyjaśnienie finansowych aspektów przygotowania i realizacji projektów finansowanych przez program IEE (ok. 30 minut) - K Gierulski, 
IEEA, Bruksela

• Wyjaśnienie i  interpretacja kategorii  kosztów kwalifikowanych, przykłady kosztów nie podlegających refinansowaniu, modele 
rozliczania kosztów pośrednich, itp.

• Raportowanie, płatności z Komisji Europejskiej, gwarancje bankowe, itp.
8. Otwarta dyskusja (ok. 30 minut)

9. Możliwość bezpośrednich konsultacji (max. 10 min. dla jednej instytucji lub firmy) – K Gierulski, IEEA, Bruksela


