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ROZWIĄZANIE

Pierwsza europejska platforma wspierająca rozwój innowacyjnych, powtarzalnych i
skalowalnych rozwiązań finansowych dedykowanych zwiększeniu inwestycji
ograniczających zmiany klimatyczne oraz niskoemisyjnych i zielonych projektów
miejskich na rzecz zrównoważonych miast.
City Finance Lab finansowany jest przez:
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Climate- KIC
▪

Ponad 150 partnerów publicznych i prywatnych w Europie zainteresowanych aktywnym
ograniczaniem i adaptacja do zmian klimatycznych

▪

Programy edukacyjne, akceleratory dla start-upów i łączenie innowatorów z nauki, biznesu,
samorządów i organizacji pozarządowych

▪

Innowacją jest każde oryginalne działanie prawne, finansowe, organizacyjne czy techniczne,
które przyspiesza ograniczanie zmian klimatycznych.

▪

Finansowanie innowacyjnych projektów
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NASZA
MISJA

Wsparcie finansowania na rzecz
klimatu dla miast dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom
finansowym.
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City Finance Lab - szybko rozwijające się doświadczenie w zakresie
wsparcia, wdrażania i replikacji rozwiązań
Replikacja

Paris Green Fund

Prezentacja na różnych wydarzeniach
Wymiana peer-to-peer:
● Meksyk
● Johannesburg
● Bordeaux

Warsztaty z 80 francuskimi miastami
Lisbon Green PB

Climate-risk assessment (MuniFI)
Place-based investment
for green infrastructure

Paris Green Fund for impactful SMEs
Mainstream climate resilience indicators

Prezentacja na różnych wydarzeniach

Territorial Carbon Aggregator

Wymiana peer-to-peer:
● Malaga / Sevilla
● Paryż

Lisbon Green Participatory Budget

Dedykowane warsztaty z portugalskimi
miastami na początku 2020 r
https://local.climate-kic.org/city-financelab/supported-initiatives/

EPC for municipal
buildings

Fund for Community Forests

EE & RE reward scheme
for citizens
5 inicjatyw w in 2018/19
5 nowych inicjatyw w 2020

Packaged investment for
smart cities
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The City Finance Lab: założenia

DLACZEGO

Więcej funduszy klimatycznych musi dotrzeć do miast, aby wspierać ich
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu transformację. Innowacje
finansowe mogą to wspierać.

CO

Centrum wspierające i rozwijające innowacyjne rozwiązania finansowe w
zakresie łagodzenia zmian klimatycznych i uch adaptacji w miastach

JAK

Doradztwo techniczne dla miejskich ekspertów ds. finansowania inwestycji w
dziedzinie klimatu + budowanie zdolności i dzielenie się wiedzą w celu
skalowania i replikowania rozwiązań

WPŁYW

Zwiększone inwestycje w miejskie działania w dziedzinie klimatu.
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Jak skorzystać ze wsparcia CFL?
1. Skontaktuj się z nami, jeśli masz ciekawe i innowacyjne rozwiązania
dla swojego miasta, które można replikować lub skalować

Kontakt: cityfinancelab@southpole.com
1. Złóż swój projekt - Technical Advisory suport
City Finance Lab wkrótce ( 2020r. ) ogłosi zaproszenie do składania projektów dotyczących
innowacyjnych rozwiązań finansowych
Kto może aplikować

Wszystkie podmioty prawne w Europie

Więcej informacji: www.cityfinancelab.com
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Rodzaje projektów

Wszystkie projekty dotyczące miast
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Przykład rozwoju projektu miejskiego zrealizowanego w
Polsce w ramach współpracy z City Finance Lab i Climate-KIC
Projekt „ESCO dla samorządów” w zakresie poprawy efektywności
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

https://esco-samorzady.pl/
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ESCO dla samorządów
Zakres
projektu
• Rekomendacje z
Okrągłego Stołu ds.
finansowania
efektywności
energetycznej

Idea
projektu

• Pełna procedura inwestycji
modernizacji energetycznej
budynków samorządowych
w formule PPP
• Wykorzystanie umowy o
efekt energetyczny
• Innowacyjne narzędzie
informatyczne ułatwiającego
prawidłowe przygotowanie
zakresu inwestycji

• Wsparcie techniczne
CityFinance Lab w
pierwszej fazie analizy
i aktualnego stanu
prawnego
• konkursu Climate-Kic
pod koniec 2018 r. na
realizację
• Realizacja projektu w
Lubaniu w 2019 roku

Realizacja
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ESCO dla Samorządów
▪

W Lubaniu przygotowano postępowanie PPP dla modernizacji
energetycznej:
-

basenu

-

hali sportowej

-

szkoły

▪

Postępowanie ogłoszono w grudniu 2019 r.

▪

Został wybrany partner prywatny, z którym prowadzony jest dialog
techniczny.

http://bip.miastoluban.pl/urzad,a,73325,ogloszenie-o-zamowieniu-modernizacja-funkcjonowania-igleboka-modernizacja-energetyczna-infrastruktu.html
10

Partnerstwo publiczno-prywatne
▪

Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP (ang. public-private
partnership) – forma współpracy między podmiotami publicznymi a
sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w
projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi
publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze
specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła
kapitału*

▪

Formę realizacji PPP można zastosować do wszelkich inwestycji – w
tym wodnych, których skutkiem jest uniknięcie rosnących kosztów
zewnętrznych
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* Partnerstwo publiczno-prywatne: Poradnik. Bartosz Korbus (red.). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2010. ISBN 978-83-88686-14-6. [dostęp 2017-10-03].

Umowa o efekt energetyczny
▪

Jest to umowa między partnerem prywatnym, a publicznych np.
samorządem, o finasowaniu inwestycji z powstałych w jej wyniku
oszczędności. W prezentowanym wypadku była to inwestycja w
poprawę efektywności energetycznej, stąd umowa o efekt
energetyczny.

▪

Przykładowo – inwestycja w modernizację szkoły zakłada oszczędność
energii na poziomie 30%. Partner Prywatny realizuje modernizację –
zarządza, przejmuje ryzyka i odpowiedzialność oraz gwarantuje
powstanie ww. oszczędności energii, a co za tym idzie zmniejszenia
kosztów energii.

▪

Partner Publiczny z powstałych przez wykonanie modernizacji
oszczędności finansowych pokrywa koszty inwestycji.
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Kontakt

Narodowa Agencja
Poszanowania Energii S.A.
Swietokrzyska 20
00-002 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 50 54 661
Andrzej Rajkiewicz
Email: arajkiewicz@nape.pl

EIT Climate-KIC Polska
HubHub
Postępu 14 Street
02-676 Warsaw
Poland
Tel: +48 727 663 301
Email: poland@climate-kic.org

City Finance Lab
Email: cityfinancelab@southpole.com
https://local.climate-kic.org/city-finance-lab

https://www.climate-kic.org/countries/poland/

Katarzyna Rajkiewicz
Email: krajkiewicz@nape.pl

https://nape.pl/
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www.cityfinancelab.com | cityfinancelab@southpole.com

