
CHCESZ PODNIEŚĆ                             
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ 

GMINY LUB REGIONU? 
WPROWADŹ W ŻYCIE KONCEPCJĘ 50/50, ABY

  ograniczyć zużycie energii     
       zaoszczędzić pieniądze     
            zmniejszyć emisję CO2

i osiągnąć swoje cele klimatyczno-energetyczne

Dołącz do europejskiej Sieci 50/50 
… i wprowadź innowacyjną koncepcję 50/50 w swoich szkołach i innych budynkach   
użyteczności publicznej. Do sieci należy już ponad 500 szkół i 48 innych budynków                                      
komunalnych z 13 krajów UE.

Zostań członkiem Sieci 50/50 wypełniając formularz kontaktowy dostępny pod adresem 
http://euronet50-50max.eu/pl/join-the-50-50-network

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę: www.euronet50-50max.eu                
lub napisz do polskiego koordynatora projektu (Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie 
Cités”) na adres: biuro@pnec.org.pl  

Korzyści? 
Jest ich wiele! 

Zmniejszysz zużycie energii i związane z nim koszty. Zaoszczędzone środki wykorzystaj 
do dalszej poprawy jakości życia w Twojej gminie, mieście lub regionie.  

Podniesiesz bezpieczeństwo energetyczne Twojej gminy lub regionu.

Szybciej zrealizujesz swoje lokalne/regionalne cele w zakresie energii i ochrony klimatu. 

Zademonstrujesz swoje zaangażowanie w realizację wizji przyszłości bardziej 
zrównoważonej energetycznie. 

Zainspirujesz swoich mieszkańców i lokalnych interesariuszy 
do pójścia w Twoje ślady i bardziej efektywnego
wykorzystania energii.

Włączysz się w globalną walkę ze zmianami klimatu 
i pomożesz w stworzeniu bardziej inteligentnego 
energetycznie społeczeństwa.

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. www.euronet50-50max.eu
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Szkoła 
podstawowa              
w Janowie

21% 
6487 €

Szkoła 
podstawowa           
w Montcada 

i Reixac 
21% 

3300 €

Szkoła 
podstawowa           

w Velenje 
13% 

3907 €

Gimnazjum          
w Heraklionie

 12% 
1316 €

Stadion 
miejski                           

w Cornellá         
de Llobregat

6,35% 
8922 €

Ośrodek 
kultury 

w Terrassie
 36% 

4400 €

O co chodzi w projekcie    
EURONET 50/50 MAX?

EURONET 50/50 MAX
... jest europejskim projektem, którego realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2013 r.

... ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez 
zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50, która aktywnie angażuje użytkowników 
budynku w proces zarządzania energią. Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone 
równo pomiędzy użytkowników budynku a samorząd lokalny/regionalny, który finansuje 
rachunki za energię.

... przyczynia się do realizacji celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych 
dla 2020 r.

... może pomóc Ci w realizacji Twoich LOKALNYCH lub REGIONALNYCH celów w zakresie 
energii i ochrony klimatu!

Podejmowane lokalnie działania na rzecz oszczędzania energii a w efekcie ochrony 
środowiska i klimatu są ważne i konieczne. Ogromny potencjał oszczędności energii drzemie                                                                                              
w budynkach publicznych (w niektórych gminach odpowiadają one za nawet 50% emisji 
CO2 z sektora publicznego). Metodologia 50/50 oferuje doskonałe narzędzie umożliwiające 
wykorzystanie tego potencjału – ponad 60 gmin, które już podjęły się jej wdrażania, może to 
potwierdzić! 

Wzorcowe przykłady – uzyskane oszczędności energii 
elektrycznej i cieplnej

Realizując koncepcję 50/50           
każdy zyskuje!                                    

Wdrożenie w budynkach metodologii 50/50 pozwala znacząco ograniczyć zużycie energii 
i związane z tym koszty bez ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych.

Użytkownicy budynku tworzą zespoły ds. energii, których zadaniem jest zbadanie 
wykorzystania energii w budynku i podniesienie jego efektywności. 

50% środków zaoszczędzonych dzięki proenergetycznym rozwiązaniom wprowadzonym 
przez użytkowników budynku (np. uczniów i nauczycieli w przypadku szkół) stanowi 
oszczędność netto dla władz lokalnych finansujących rachunki za energię.

Kolejne 50% zaoszczędzonych środków zostaje przekazane użytkownikom budynku                      
(np. szkole), którzy przyczynili się do ich uzyskania.

W efekcie każdy wygrywa!

Jak rozpocząć realizację        
projektu 50/50? 
Powodzenie projektu 50/50 zależy przede wszystkim od aktywnego zaangażowania 
uczestniczących w nim ludzi. Lokalni i regionalni decydenci odgrywają w tym procesie 
bardzo ważną rolę – ich wsparcie i przywództwo pomoże zmotywować uczestników projektu 
50/50 i ich partnerów do podjęcia efektywnych działań. Tak więc i Ty możesz wiele zmienić! 

Podpisz porozumienie o współpracy ze szkołą lub zarządcą innego budynku 
publicznego wdrażającego koncepcję 50/50

Wesprzyj wysiłki utworzonego w szkole/budynku zespołu ds. energii

Pomóź wyliczyć oszczędności energii osiągnięte w szkole/budynku

Zwróć użytkownikom budynku 50% zaoszczędzonych przez nich środków 
finansowych

Szeroko promuj projekt i jego rezultaty

Jeżeli Twoje miasto/gmina należy do Porozumienia Burmistrzów, możesz włączyć projekt 
50/50 do swojego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPu) lub innej lokalnej/
regionalnej strategii energetycznej.


