
 

 

 
Przedsięwzięcie pn.: „RoundBaltic – Okrągłe Stoły dot. Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce – województwo 

mazowieckie” 
zostało objęte Honorowym Patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 

RoundBaltic – Promotion of  Smart Finance 
for Smart Buildings in the Baltic Region with focus on Poland, 
Latvia and Denmark,  H2020 umowa nr 957051           

 

 

 
 
Projekt RoundBaltic otrzymał dofinansowanie z programu UE Horyzont 2020 w ramach umowy numer 957051, 
a jego realizacja rozpoczęła się 1 września 2020 i potrwa do sierpnia 2023. 
 
Celem projektu RoundBaltic jest stworzenie efektywnych mechanizmów finansowych oraz zwiększenie dostępu 
do finansowania poprawy efektywności energetycznej, transformacji energetycznej oraz OZE. 
Projekt obejmuje działania w zakresie: 

• ustanowienia nowych oraz zmian obecnych ram wsparcia finansowania efektywności energetycznej; 

• organizacji trzech krajowych i dwóch regionalnych okrągłych stołów, w ramach których wszystkie 
zainteresowane strony będą mogły zapoznać się z wdrożonymi inicjatywami oraz wnieść swój wkład 
w proces kształtowania polityki finansowania efektywności energetycznej; 

• za pośrednictwem okrągłych stołów wspierania działań w celu generowania inwestycji w zrównoważoną 
energię w docelowych obszarach efektywności energetycznej, takich jak: 

o budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, przemysł i MŚP, 
o oświetlenie uliczne, 
o ciepłownictwo, 
o infrastruktura transportowa, 
o integracja odnawialnych źródeł energii, 
o zarządzanie i sterowanie energią; 

• ustanowienia stałych struktur, ram i przestrzeni na dyskusję zainteresowanych stron w celu wspierania 
finansowania poprawy efektywności energetycznej. 

 
W marcu 2021 r. odbył się Pierwszy Krajowy Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności 
Energetycznej w Polsce realizowany w ramach projektu. Wydarzenie było objęte Patronatem Związku Banków 
Polskich, a otwierała je Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – Pani Anna Kornecka. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób reprezentujących zarówno sektor rządowy, samorządowy jak i finansowy 
oraz ekspertów. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z tego wydarzenia dostępnymi tutaj. 
 
W maju 2022 r. odbył się Drugi Krajowy Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej 
w Polsce realizowany w ramach projektu. Wydarzenie było organizowane w Partnerstwie ze Związkiem Banków 
Polskich, Ambasadą Królestwa Danii oraz Stowarzyszeniem „Fala Renowacji”, a otwierał je Ambasador 
Królestwa Danii – Pan Ole Toft. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących sektor finansowy, 
publiczny, samorządowy oraz ekspertów. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z tego wydarzenia 
dostępnymi tutaj. 
 
W czerwcu 2022 r. odbył się Pierwszy Regionalny Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności 
Energetycznej w Województwie Mazowieckim. Wydarzenie było objęte Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, a otwierał je Pan Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 110 osób reprezentujących sektor samorządowy, finansowy oraz ekspertów. 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z tego wydarzenia dostępnymi tutaj. 
 
Konsorcjum międzynarodowe realizujące projekt RoundBaltic składa się z czterech partnerów: 

− Energy Consulting Network As, Dania – Lider projektu 

− Gate 21, Dania 

− Vides Investiciju Fonds Sia, Łotwa 

− Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE wraz z organizacjami 
zrzeszonymi: NAPE S.A., FEWE, BAPE, AUiPE, DAEiŚ, RAPE, FPE. 

https://sape.org.pl/roundbaltic-pierwszy-okragly-stol/
https://sape.org.pl/roundbaltic-drugi-okragly-stol/
https://nape.pl/roundbaltic-mazowieckie/

