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Zapraszamy do oszczędzania energii z projektem 
EURONET 50/50 MAX!

Miło nam poinformować, iż sukces pierwszej edycji projektu EURONET 
50/50, jak również rosnące zainteresowanie koncepcją 50/50 angażującą 
użytkowników budynków w oszczędzanie energii, doprowadziły do 
przygotowania drugiej edycji projektu o akronimie EURONET 50/50 
MAX, która uzyskała dofinansowanie z europejskiego programu 
„Inteligentna Energia dla Europy” (IEE). 

Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest ograniczenie zużycia energii w szkołach i innych budynkach 
publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50, która aktywnie angażuje użytkowników 
budynków w proces zarządzania energią i uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.                  
I co ważne – osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku                           
a władze lokalne, które finansują rachunki za energię! 

Projekt EURONET 50/50 MAX potrwa 3 lata i stanowi kontynuację oraz rozszerzenie działań podjętych w ramach 
poprzedniej edycji projektu o akronimie EURONET 50/50, która była realizowana w latach 2009-2012. Teraz 
16 partnerów z 13 różnych krajów europejskich zaangażowanych w projekt wdroży innowacyjną metodologię 
oszczędzania energii pn. „50/50” w  co najmniej 500 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
blisko 50 innych budynkach publicznych, zwiększając oraz rozszerzając pulę budynków, które uczestniczyły 
w pierwszej edycji projektu. 

Celem nowego projektu jest także udoskonalenie istniejących oraz opracowanie nowych materiałów i narzędzi 
edukacyjnych ułatwiających wdrażanie metodologii 50/50 w budynkach, jak również szeroka promocja 
koncepcji 50/50 w całej Europie i włączenie jej do krajowych, regionalnych i lokalnych strategii i planów. 

Liczymy na to, że w efekcie realizacji projektu i wprowadzenia metodologii 50/50 w wybranych budynkach uda 
się osiągnąć w nich znaczne, bo sięgające minimum 8%, oszczędności energii. Promowane będą bardziej 
zrównoważone energetycznie zachowania i działania w celu ograniczenia zużycia energii a tym samym 
włączenia się w łagodzenie zmian klimatu na skalę europejską. 

Teraz, po trzech latach realizacji projektu EURONET 50/50, mamy większe DOŚWIADCZENIE.

Teraz jest nas WIĘCEJ: do 9 partnerów dołączyli nowi i jest nas już 16! 

Teraz nasza Sieć 50/50 jest WIĘKSZA i bardziej ZRÓŻNICOWANA: od blisko 60 szkół przeszliśmy do 
500 szkół i 50 innych budynków publicznych. 

Nadal jednak realizujemy projekt, w którym KAŻDY WYGRYWA!
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Członkowie zespołu ds. energii, utworzonego w jednej z florenckich 
szkół (IT), przy pracy

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Rufinie (IT)…

… oraz Szkole Średniej I Stopnia we Florencji (IT)

Czym się teraz zajmujemy?

Europejska Sieć 50/50 
Wszystkie szkoły i inne budynki publiczne, które 
wdrażają metodologię 50/50, tworzą tzw. Sieć 
50/50 stanowiącą platformę wymiany doświadczeń 
i pomysłów dotyczących oszczędzania energii. 
Członkowie sieci komunikują się ze sobą za 
pośrednictwem specjalnego obszaru utworzonego 
na stronie internetowej projektu EURONET 50/50 
MAX.  

Dobry przykład
Włączenie w projekt 50/50 budynków komunalnych 
dowodzi zaangażowania realizujących go miast 
i gmin w działania na rzecz podniesienia efektyw-
ności wykorzystania energii we własnych 
budynkach. Dają one w ten sposób dobry przykład 
swoim mieszkańcom. Tak więc udział w projekcie 
50/50 przynosi samorządom lokalnym szereg 
korzyści – pozwala im ograniczyć zużycie i koszty 
energii, zaangażować w oszczędzanie energii 
użytkowników budynków oraz stać się wzorcem 
dla mieszkańców. 

Projekt EURONET 50/50 MAX nabiera rozpędu! 
Włączyło się w niego już ponad 500 szkół i blisko 
50 innych budynków publicznych, które podjęły się 
wdrożenia koncepcji 50/50. Większość spośród 
nich powołała już tzw. zespoły ds. energii, złożone 
z użytkowników budynków (dzieci i nauczycieli 
w przypadku szkół), których zadaniem będzie 
zbadanie, w jaki sposób w budynku wykorzystywana 
jest energia oraz zaproponowanie i wdrożenie 
rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie jej 
zużycia. Wszystkie szkoły i inne budynki publiczne 
uczestniczące w projekcie należą także do 
europejskiej Sieci 50/50, która stanowi platformę 
wymiany pomysłów i doświadczeń. 

Zespoły ds. energii
W każdym z budynków uczestniczących w projekcie 
powołana została grupa robocza nazywana 
zespołem ds. energii,  złożona z przedstawicieli 
różnych grup użytkowników budynku (uczniów 
i nauczycieli w przypadku szkół) oraz władz 
lokalnych, finansujących rachunki za energię. 
Zadaniem każdego zespołu ds. energii jest ocena               
i poprawa sytuacji energetycznej budynku zgodnie 
z obejmującą 9 kroków metodologią 50/50. 

Projekt, w którym każdy wygrywa
Ważną cechą projektu EURONET 50/50 MAX jest 
to, że daje on możliwość ograniczenia zużycia 
energii przy jednoczesnej realizacji wielu innych 
celów. 

Szkoły (i inne budynki publiczne) mają motywację 
do oszczędzania energii, gdyż otrzymują w zamian 
połowę zaoszczędzonych śródków finansowych 
do wykorzystania na własne potrzeby. Podmioty 
finansujące rachunki za wykorzystanie energii                  
w tych budynkach (zwykle są to samorządy lokalne 
lub regionalne) ograniczają swoje koszty, a cała 
społeczność lokalna zyskuje czystsze środowisko 
w efekcie zmniejszenia emisji CO2 i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery. 
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Nowiny ze szkół
Jednym z celów projektu EURONET 50/50 MAX 
jest zastosowanie innowacyjnej metodologii 
oszczędzania energii pn. „50/50” w 500 szkołach 
i blisko 50 innych budynkach publicznych                   
z różnych regionów Europy. Wyboru szkół, które 
biorą udział w projekcie, dokonano na podstawie 
następujących kryteriów: 

Szkoła jest szkołą publiczną – podstawową 
lub ponadpodstawową;

W budynku szkoły nie mieszczą się inne 
instytucje, co umożliwia pełną kontrolę 
zużycia energii;

Szkoła nie planuje większych prac moder-
nizacyjnych podczas realizacji projektu;  

Szkoła wyraża chęć aktywnego uczestnictwa 
w projekcie; 

W realizację projektu zaangażowanych 
będzie co najmniej 2-3 nauczycieli; 

Szkoła zatrudnia nauczycieli, którzy mają 
doświadczenie w edukacji ekologicznej; 

Program nauczania szkoły obejmuje tematy 
związane z ochroną środowiska, wykorzysta-
niem energii i innych zasobów itd.;

Ochrona środowiska ma dla szkoły duże 
znaczenie i jest ona zaangażowana także                          
w inne projekty/inicjatywy środowiskowe 
(jeżeli szkoła nie angażowała się dotychczas                                                                              
w żadne działania na rzecz ochrony 
środowiska, powinna dołożyć wszelkich                                           
starań, aby jak najbardziej zwiększyć 
świadomość ekologiczną swoich uczniów 
organizując równoległe akcje, jak np. spec-
jalne zajęcia tematyczne, dni informacyjne, 
prelekcje zaproszonych gości itd.).  

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z 13 krajów 
UE, które zostały wybrane do wdrożenia metodologii 
50/50 w ramach projektu EURONET 50/50 MAX, 

podpisały ze swoimi urzędami miast/gmin specjalne 
porozumienia o współpracy, a ich przedstawiciele 
wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych             
przez partnerów projektu. Szkolenia te były 
poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak 
poszczególne etapy (kroki) wdrażania metodologii 
50/50, wyliczanie osiągniętych oszczędności  
energii i oszczędności finansowych oraz różne 
metody nauczania o energii, oszczędzaniu energii, 
efekcie cieplarnianym, śladzie węglowym itp. 
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Uczniowie przy pracy z urządzeniami pomiarowymi 

 Termometr cyfrowy                   Rejestrator danych                    Luksomierz

Uczeń mierzy poziom natężenia oświetlenia w klasie

Partner 
projektu

Liczba 
budynków

Partner 
projektu

Liczba
 budynków

DIBA  (ES) 10 ZAGREB 
(HR) 2

PNEC  (PL) 10 RMS (LV) 2

ALESA  (IT) 3 TOP ENVI 
TECH (CZ) 1

UVA  (FI) 1 AFE (IT) 3

CRETE (EL) 6 CAA (AT) 1

UfU (DE) 1 DIHU (ES) 1

KSSENA  (SI) 3 CEA (CY) 2

KREA (LT) 1 EAV (CZ) 1

Aby pomóc szkołom w udanym wdrożeniu 
metodologii 50/50 i w pracy z zespołem ds. energii, 
przygotowaliśmy tzw. „E-packi”, czyli zestawy 
przydatnych materiałów metodologicznych, 
dydaktycznych i narzędzi edukacyjnych. 
Każdy e-pack zawiera:

Szczegółowy opis metodologii 50/50 

Poradnik „Oszczędzanie energii w szkołach”

Poradnik „Projekt 50/50 krok po kroku. 
Efektywność energetyczna i oszczędzanie 
energii w szkole” 

Inne materiały edukacyjne, w tym 
scenariusze lekcji, gry itd. 

Zestaw urządzeń pomiarowych 

„E-packi” zostały przekazane wszystkim szkołom 
uczestniczącym w projekcie, a zespoły ds. energii 
i ich koordynatorzy zostali przeszkoleni, jak z nich 
korzystać. Dzięki tym zestawom edukacyjnym 
zespoły ds. energii będą mogły rozpocząć 
analizę zużycia energii w swoich szkołach 
oraz przeprowadzić szereg pomiarów (pomiary 
temperatury, natężenia oświetlenia, zużycia 
energii przez różne urządzenia itd.) niezbędnych 
do opracowania najlepszej strategii ograniczenia 
zużycia energii w budynku. 

Wśród urządzeń pomiarowych wchodzących                 
w skład „E-packu” znajdują się:
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Nowiny ze szkół Nowiny z innych budynków publicznych 
Poniższa tabelka zawiera podsumowanie liczby 
budynków pozaszkolnych, które każdy z partnerów 
zaangażuje w działania projektowe na swoim 
terenie: 

Jednym z głównych zadań realizowanych                               
w ramach projektu EURONET 50/50 MAX jest 
przetestowanie wdrażania metodologii 50/50 
w innych niż szkoły budynkach publicznych.                            
W projekcie weźmie udział minimum 48 różnych 
budynków publicznych, w tym urzędy miast i gmin, 
obiekty sportowe, muzea, biblioteki i wiele innych, 
które sprawdzą, jakie oszczędności energii mogą 
zostać osiągnięte w tego typu budynkach w wyniku 
zastosowania koncepcji 50/50.

Podobnie jak w przypadku szkół, także w przypadku 
innych budynków publicznych metodologia 50/50 
liczy 9 kroków: 

Krok 1. 
Powołanie zespołu ds. energii: klucz do 
sukcesu

Krok 2. 
Podpisanie porozumienia o współpracy

Krok 3. 
Monitoring zużycia energii w budynku

Krok 4. 
Audyt energetyczny

Krok 5. 
Obchód energetyczny budynku

Krok 6. 
Komunikacja z pozostałymi użytkownikami 
budynku 

Krok 7. 
Sformułowanie planu działań

Krok 8. 
Wyliczenie oszczędności energii

Krok 9. 
Kampania informacyjna

Aby pomóc zaangażowanym budynkom pub-
licznym we wdrożeniu koncepcji 50/50, partnerzy 
przygotowali specjalne „E-packi” (zestawy przydat-
nych materiałów i narzędzi), których zawartość jest 
podobna do zawartości pakietów edukacyjnych 
przeznaczonych dla szkół, lecz jednocześnie jest 
adresowana do dorosłego odbiorcy. 

Wdrożenie koncepcji 50/50 w budynkach 
publicznych może pomóc miastom i gminom 
w osiągnięciu celów lokalnej polityki                                                                                           
klimatyczno-energetycznej przedstawionych 
w lokalnych Planach działań na rzecz zrów-
noważonej energii (SEAP) opracowywanych 
przez sygnatariuszy Porozumienia Burmis-
trzów. Realizacja tej koncepcji wpływa bowiem 
na podniesienie świadomości energetycznej 
użytkowników wybranych budynków publicz-
nych i usprawnienie zarządzania  w nich energią. 
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Pomysły na oszczędzanie energii!!!
Poniżej znajdziesz kilka przykładów dobrych 
praktyk prowadzących do ograniczenia zużycia 
energii z powodzeniem zastosowanych w szko-
łach, które brały udział w pierwszej edycji 
projektu EURONET 50/50.

Możesz mierzyć temperaturę we wszystkich 
pomieszczeniach szkolnych, aby sprawdzić, 
które są przegrzane lub niedogrzane.

Możesz przykleić nad wyłącznikami światła 
etykietki przypominające o wyłączaniu zbędne-
go oświetlenia.

Możesz oznaczyć wyłączniki światła.

Możesz powiesić na drzwiach klasy etykietki 
przypominające, jak oszczędzać energię.
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Możesz przygotować plakaty zawierające wskazówki, jak oszczędzać energię. 

Możesz przygotować gazetki informacyjne 
zachęcające całą społeczność szkolną do 
włączenia się  w oszczędzanie energii.

Pomysły na oszczędzanie energii!!!
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W realizację projektu EURONET 50/50 MAX 
zaangażowanych jest 16 partnerów z 13 
krajów Europy, którzy mogą poszczycić się 
dużym doświadczeniem w dziedzinie edukacji 
energetycznej i oszczędzania energii.

Doświadczeni partnerzy:

Rada Prowincji Barcelona (DIBA) – 
Koordynator projektu
Strona internetowa: www.diba.cat 
Adres e-mail: euronet@diba.cat  

Niezależny Instytut ds. Środowiska 
(UfU)
Strona internetowa: www.ufu.de 
Adres e-mail: almuth.tharan@ufu.de 

Lokalna Agencja ds. Energii 
i Środowiska (ALESA)
Strona internetowa: www.alesachieti.it 
Adres e-mail: info@alesachieti.it 

Uniwersytet w Vaasa (UVA)
Strona internetowa: www.uva.fi 
Adres e-mail: merja.pakkanen@uva.fi 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités” (PNEC)
Strona internetowa: www.pnec.org.pl 
Adres e-mail: biuro@pnec.org.pl 

Region Kreta
Strona internetowa: www.crete.gov.gr 
Adres e-mail: elhatziyanni@crete.gov.gr 

Agencja Energetyczna Regionu 
Savinjska, Šaleška i Koroška 
(KSSENA)
Strona internetowa: www.kssena.si 
Adres e-mail: info@kssena.velenje.eu 

Nowi partnerzy:

Climate Alliance Austria (CAA) 
Strona internetowa: 
www.klimabuendnis.at 
Adres e-mail: office@klimabuendnis.at 

Miasto Zagrzeb 
Strona internetowa: www.zagreb.hr 
Adres e-mail: maja.sunjic@zagreb.hr 

Cypryjska Agencja Energetyczna 
(CEA)
Strona internetowa: www.cea.org.cy  
Adres e-mail: info@cea.org.cy 

Agencja Energetyczna Kraju Vysočina 
(EAV)
Strona internetowa: www.eav.cz 
Adres e-mail: eav@eav.cz 

TOP-ENVI Tech Brno
Strona internetowa: www.topenvi.cz 
Adres e-mail: info@topenvi.cz 

Florencka Agencja Energetyczna 
(AFE)
Strona internetowa: www.firenzenergia.it 
Adres e-mail: info@firenzenergia.it 

Riga Managers School (RMS) 
Strona internetowa: www.rms.lv 
Adres e-mail: rms@rms.lv 

Kowieńska Regionalna Agencja 
Energetyczna (KREA) 
Strona internetowa: www.krea.lt 
Adres e-mail: info@krea.lt 

Rada Prowincji Huelva (DIHU) 
Strona internetowa: www.diphuelva.es 
Adres e-mail: macevedo@diphuelva.org 

Skontaktuj się z partnerami projektu
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Mapa uczestników projektu EURONET 50/50 MAX

Przyłącz się do Sieci 50/50 gromadzącej szkoły i inne budynki publiczne 
oszczędzające energię! 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu i metodologii 50/50, skontaktuj się z nami pod adresem 
biuro@pnec.org.pl lub odwiedź stronę internetową projektu EURONET 50/50 MAX: 

www.euronet50-50max.eu 

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach.  Nie wyraża ona 
opinii Unii Europejskiej. Ani EACI, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zamieszczonych tu informacji. 
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Ulotka dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Krakowie.


