
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu został przygotowany w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko - norweska platforma współpracy dla 

poszanowania energii i klimatu", który finansowany jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

  

Kompleksowe analizy i badania rynku związane z 

przygotowaniem i wdrożeniem pilotażowego projektu pn. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej w Sopocie, realizowanego z formule 

ESCO w Sopocie 

Sopot 



     
 

 

Opis miasta 

Miasto uzdrowiskowo-turystyczne na północy Polski, w województwie pomorskim, wspólnie 

z dwoma sąsiednimi miastami tworzy Trójmiasto. Zamieszkuje je  32,7 tys. mieszkańców; miasto 

realizuje nowatorskie projekty w różnych obszarach. 

WWW: http://www.sopot.pl/ 

Opis pomysłu na projekt innowacyjny 

Zidentyfikowanym problemem jest niski poziom udziału OZE w produkcji energii oraz brak 

dotychczas zrealizowanego na Pomorzu  projektu dotyczącego poprawy efektywności 

energetycznej z udziałem partnera prywatnego w formule ESCO. Miasto Sopot realizuje projekt pn. 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna 9 budynków użyteczności publicznej w Sopocie” 

i rozważa zrealizowanie go w formule ESCO. Dzięki pomyślnemu wdrożeniu projekt sopocki 

posłuży jako dobra praktyka dla innych samorządów w zakresie wdrażania projektów ESCO 

w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. W celu 

zapewnienia właściwego przygotowania dokumentacji projektowej i postępowania na wybór 

partnera prywatnego oraz dokonania rzetelnej oceny ofert złożonych w postępowaniu, na wybór 

partnera prywatnego, niezbędne jest kompleksowe wsparcie doradcze dla Gminy Miasta Sopotu 

w zakresie: prawnym, ekonomicznym, finansowym oraz technicznym. Zrealizowanie projektu 

oprócz oszczędności finansowych przyniesie również ograniczenie emisji CO2 i pyłów, co 

pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego w mieści mającym status uzdrowiska. 

Dodatkowo miasto będzie się starało zrealizować ten projekt w formule hybrydowej. 

Opis pomysłu na mikroprojekt 

Kompleksowe i profesjonalne przygotowanie Miasta Sopotu, korzystając z doświadczeń 

norweskich, do wdrożenia hybrydowego projektu pilotażowego mającego na celu 

przeprowadzenie projektu „Kompleksowej modernizacji energetycznej 9 budynków użyteczności 

publicznej w Sopocie”, który będzie realizowany przy udziale partnera prywatnego. Dobrze 

przeprowadzony etap przygotowawczy ma wyeliminować możliwe ryzyka na etapie  realizacji 

inwestycji i wdrażania systemu zarządzania energią. Przegląd dobrych praktyk i poznanie 

doświadczeń norweskich z realizacji zbliżonych przedsięwzięć dodatkowo wzmocni przygotowanie 

projektu pilotażowego do wdrożenia. Poprzez działania promocyjne przewiduje się, że wzrośnie 

zainteresowanie w innych samorządach realizacją projektów w podobnej formule. 

Produkty/rezultaty mikroprojektu 

Wykonanie analiz przedrealizacyjnych: 

- przeprowadzenie testu rynku z potencjalnymi wykonawcami prywatnymi z zakresu efektywności 

energetycznej 

- przegląd dobrych praktyk norweskich i wizyta studyjna w Norwegii 



     
 

- działania promocyjne 

Oczekiwana rola partnera norweskiego 

Wizyta studyjna w Norwegii - wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy dla kadry pracowników 

specjalizujących się w dziedzinie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE zaangażowanych 

w realizację projektu pilotażowego oraz poznanie stosowanych przez partnera norweskiego  

rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych. 

Osoba kontaktowa 

Maja Macur, Główny Specjalista 

58/521-37-95, maja.macur@um.sopot.pl 

 


