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Fala Renowacji


Obecnie średnio w EU tylko 1% budynków rocznie jest przedmiotem
modernizacji poprawiających ich efektywność energetyczną a zaledwie w
0,2% przypadków redukcja zapotrzebowania na energię przekracza 60%. W
dokumencie mówi się o dwukrotnym zwiększeniu liczby budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych poddawanych termomodernizacji do roku
2030 i zwiększeniu udziału głębokiej termomodernizacji.



Tworzenie nowych zielonych miejsc pracy 20-50 tys. w zależności od tempa i
skali termomodernizacji



Ile budynków jest poddawanych termomodernizacji w Polsce?



Jakie są główne bariery termomodernizacji budynków jednorodzinnych?
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Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze


172 735 wniosków od 19.09.2018 do 16.10.2020 – około 1,6% budynków
jednorodzinnych rocznie



W początkowej fazie około 30% nowe budynki



Brak danych o redukcji zapotrzebowania na energię



Brak informacji o uzyskanej redukcji emisji CO2



Kwota dofinasowania z wniosków 3,291 mld zł do 16.10.2020 – około 3%
całkowitego budżetu
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Program Mój Prąd
Program Mój Prąd


Budżet dla 220 tys. wniosków w roku 2020 – około 4,4% budynków
jednorodzinnych rocznie



Złożono 258 tys. wniosków – II nabór



Roczna produkcja energii elektrycznej ok. 1200 GWh/rok – w wyniku dwóch
naborów



Roczna redukcja emisji CO2 około 1 000 000 000 kg/rok – w wyniku dwóch
naborów

Źródło: NFOŚiGW

Publikacja „Poziom wiedzy, widoczne bariery
głębokiej
termomodernizacji
domów
jednorodzinnych i sposób ich przezwyciężania.
Raport z badań realizowanych w projekcie
„Termomodernizacja – to się opłaca”, to jedno
z zadań projektu „"Termomodernizacja – to
się opłaca”, ponadregionalnego programu
aktywnej edukacji grup zawodowych na rzecz
wspierania efektywnego zarządzania energią,
dofinansowanego
ze
środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-–2020. Projekt realizowany jest przez
Fundację Ziemia i Ludzie.
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W jakim obszarze związanym z głęboką termomodernizacją domów
jednorodzinnych chcieliby Państwo uzyskać dodatkową wiedzę?
Programy badawczo-rozwojowe
Aspekty techniczne
Programy wsparcia finansowego
Aktualne wymagania i przyszłe zmiany prawne
Działania komunikacyjno-informacyjne
Korzyści ekonomiczne, społeczne, środowiskowe
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Bariery komunikacyjno - inormacyjne
Brak wiedzy o wymaganiach prawnych dotyczących
modernizowanych budynków

Brak wsparcia/aktywności ze strony samorządów

Brak wiedzy o programach wspierających głęboką
termomodernizację
Brak modelowych/pokazowych przykładów głębokiej
termomodernizacji
Brak świadomości o korzyściach płynących z
głębokiej termomodernizacji
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Bariery legislacyjne i prawne
Opóźnienia w procesie implementacji prawa
unijnego
Prawo krajowe nie wspiera działań na rzecz
głębokiej termomodernizacji
Prawo miejscowe nie wspiera działań na rzecz
głębokiej termomodernizacji
Brak egzekwowania zapisów prawa dotyczących
istniejących budynków
Niewystarczające wymagania dotyczące
efektywności energetycznej istniejących budynków
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Bariery finansowe – ekonomiczne
Mała atrakcyjności i nadmierna biurokracja
istniejących programów
Brak programów wspierających finansowo
termomodernizację
Niskie ceny paliw stałych (węgla, drewna) – nie
motywują do podjęcia działań
termomodernizacyjnych

Długie okresy zwrotu nakładów inwestycyjnych

Brak środków własnych na inwestycję
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Bariery techniczne
Brak ekip budowlanych, wykonawców

Zła jakość dostępnych materiałów budowlanych

Brak szkoleń dotyczących głębokiej
termomodernizacji
Brak wystarczającej wiedzy po stronie
wykonawców, architektów, projektantów,
kierowników budów

Brak wystarczającej wiedzy po stronie inwestora
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Bariery badawczo – rozwojowe

Brak monitorowania efektów działań
termomodernizacyjnych

Brak nowych produktów, materiałów budowlanych
na rynku dedykowanych głębokiej
termomodernizacji

Brak programów ukierunkowanych na stymulowanie
badań w obszarze głębokiej termomodernizacji
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Bariery kulturowe
Silna presja lokalnej społeczności niechętnej do
wprowadzania zmian i ograniczeń dotyczących
sposobów ogrzewania budynków

Preferowanie najtańszych, często przestarzałych
rozwiązań

Nieprzywiązywanie wagi do problemu jakości
powietrza

Przyzwyczajenie do wykorzystywania węgla w
gospodarstwach domowych
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W jakim stopniu miejscowy samorząd realizuje swoją rolę w promocji i
wsparciu termomodernizacji domów jednorodzinnych?
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Podsumowanie
Podsumowując wynika badania można stwierdzić, że głównymi barierami są:
Brak środków własnych na inwestycję, długie okresy zwrotu nakładów
inwestycyjnych



Brak wiedzy o korzyściach

Polska Długoterminowej Strategia Termomodernizacji


Ciągle brak oficjalnego dokumentu



Wskazanie źródeł finansowania termomodernizacji



Wskazanie ścieżki dojścia do zakładanych celów

Wsparcie dla lokalnych samorządów – decentralizacja programów wsparcia

