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Realizacja projektu 50/50 w dwóch budynkach publicznych  
z gminy Montmeló 

PODSUMOWANIE PROJEKTU  

W 2011 roku hiszpańska gmina Montmeló podjęła się przetestowania koncepcji 50/50 w 
dwóch budynkach publicznych nie będących budynkami o charakterze edukacyjnym. Były to Miejski 
Ośrodek Sportowy oraz Dom Kultury. Gmina miała już doświadczenie we wdrażaniu metodologii 
50/50, gdyż jedna z jej szkół – Szkoła Podstawowa im. Pau Casalsa – aktywnie uczestniczyła w 
poprzedniej edycji projektu EURONET 50/50.   

Wprowadzono dwa poziomy monitorowania realizacji projektu: Komitet Monitorujący (w skład 
którego wszedł Burmistrz Montmeló oraz inne osoby z kierownictwa gminy), którego zadaniem było 
strategiczne zarządzanie projektem, oraz zespoły ds. energii utworzone w obu budynkach, które 
realizowały działania projektowe i bezpośrednio monitorowały ich rezultaty.  

Poszczególne kroki metodologii 50/50 zostały uproszczone, gdyż w tego typu budynkach 
pedagogiczna strona projektu ma mniejsze znaczenie niż w przypadku szkół.  

Zaangażowanie pracowników wybranych do projektu budynków było natychmiastowe i szybko udało 
im się zrealizować część spośród działań zaproponowanych w sporządzonych uprzednio audytach.  

Ważnym elementem motywującym było wprowadzenie ciągłego monitoringu zużycia energii 
elektrycznej pokazującego uzyskiwane oszczędności w czasie rzeczywistym.  

Jak wyglądała realizacja projektu w praktyce? W ciągu pierwszej połowy 2011 roku utworzone 
zostały zespoły ds. energii w wybranych budynkach oraz Komitet Monitorujący. Oprócz tego 
przeprowadzono audyty obu budynków, ich przeglądy energetyczne z udziałem zespołów ds. 
energii, zrealizowano część szkoleń oraz zidentyfikowano część środków oszczędności energii, które 
należy wdrożyć w budynkach. Wdrożono też część spośród tych działań, które mogły zostać 
zrealizowane samodzielnie przez zarządców i pracowników budynków.  

  

Zdjęcia przedstawiające program monitorujący i przegląd energetyczny budynku  

 

Ogólnie rzecz biorąc najważniejsze działania i środki oszczędności energii, jakie zostały 
wprowadzone w analizowanych budynkach, są następujące:  

Dom Kultury Torreta: przeszkolenie pracowników budynku pod kątem oszczędnego korzystania z 
oświetlenia; zalecenie, aby korzystać z pomieszczeń w taki sposób, aby w jak największym stopniu 
wykorzystywać światło naturalne; wyłączanie zbędnego oświetlenia i ogrzewania.   
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Miejski Ośrodek Sportowy: kontrola oświetlenia podczas pracy ekipy sprzątającej; wymiana 
oświetlenia boiska na bardziej efektywne energetycznie; przeprogramowanie automatów 
sprzedających.  

Aktualny stan realizacji projektu (Wrzesień 2012):  

Po wyborach samorządowych w maju 2011 r. Rada Miasta rozpoczęła proces reorganizacji 
strukturalnej, który czasowo wstrzymał dalszą realizację projektu. W chwili obecnej kluczowa jest 
kontynuacja działań przewidzianych w planie oraz wyliczenie oszczędności energii i oszczędności 
finansowych osiągniętych w pierwszym roku realizacji projektu.  

Szacunkowe oszczędności energii:  

Bazując na danych pochodzących z monitoringu zużycia energii elektrycznej można stwierdzić, iż 
osiągnięte oszczędności tego nośnika energii kształtują się naprawdę interesująco:  

Dom Kultury Torreta: W tym przypadku dysponujemy już danymi na 
temat zużycia energii dla całego roku. Porównując zużycie energii 
elektrycznej w marcu 2011 roku oraz marcu 2012 roku możemy 
zauważyć, iż ośrodkowi udało się zmniejszyć zużycie o ok. 3 200kWh 
(tj. o ok. 57%). Należy jednak zaznaczyć, że porównujemy tu 
wielkości z dwóch miesięcy – wyliczenia dla całego roku zostaną 
dopiero dokonane. Jednakże uzyskane wartości możemy uznać za 
reprezentatywne, a najważniejsze jest to, że oszczędności udało się 
uzyskać przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, a jedynie 
dużym zaangażowaniu zarządców budynku.  

Miejski Ośrodek Sportowy: W tym przypadku dysponujemy na razie 
jedynie danymi z 2011 roku. Pod koniec roku nastąpiła bowiem 
awaria sprzętu monitorującego, która nie została jeszcze usunięta. 
Jednakże porównując zużycie energii elektrycznej w pierwszym 
tygodniu lutego 2011 roku (na pomarańczowo, przed wdrożeniem 
środków oszczędności energii) i w drugim tygodniu czerwca 2011 
roku (na niebiesko), widzimy że tygodniowe zużycie energii spadło o 
ok. 41% (908 kWh).  

W najbliższym czasie dokonane zostaną również wyliczenia 
dotyczące oszczędności gazu, do czego wykorzystaną faktury za to paliwo.  

Koszty realizacji projektu: 7 000 €. Koszty obejmują koszty przeprowadzenia audytu energetycznego 
obu budynków, zorganizowania ich przeglądu energetycznego z udziałem zespołów ds. energii, 
zorganizowania szkoleń oraz zainstalowania programu monitorującego zużycia energii elektrycznej 
(zakup sprzętu, montaż i kontrola). Koszty zostały poniesione przez Radę Prowincji Barcelona.  

Barcelona (Hiszpania), Sierpień 2012  

 


