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Szanowni Państwo
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o.
proponują
OPRACOWANIE / AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie zakresu możliwych do
realizacji działań, skutkujących ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji CO2
na obszarze gminy.
Ważnym aspektem wynikającym z podjęcia wskazanych w nim działań jest ograniczenie
kosztów ponoszonych celem zapewnienia zaopatrzenia w ciepło. W ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, w harmonogramach rzeczowo-finansowych uwzględnia się m.in. termomodernizację
budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych i rekreacyjnych, przyłączenia
obiektów do sieci ciepłowniczej, zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE,
budowę infrastruktury na potrzeby czystego transportu publicznego [w tym zatoki przystankowe,
buspasy i trasy rowerowe, parkingi park&ride], rozbudowę ścieżek rowerowych i pieszych, wsparcie
ekologicznych procesów produkcyjnych oraz przeprowadzenie szeregu działań mających na celu
edukację z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej były wymagane w okresie programowania 2014-2020 jako
niezbędne załączniki wniosków inwestycyjnych w zakresie 4 Celu Tematycznego: Gospodarka
Niskoemisyjna. Podobnie w obecnym okresie programowania 2021-2027 spodziewamy się takiego
wymogu dla projektów inwestycyjnych m.in. w dziedzinie transportu, termomodernizacji,
odnawialnych źródeł energii.
Mając na uwadze powyższe proponujemy współpracę w zakresie:
1. sporządzenia bazowej [i/lub kontrolnej w przypadku aktualizacji dokumentu] inwentaryzacji
źródeł wykorzystania energii i emisji w gminie [średni czas – 60 dni od daty podpisania
umowy],
2. przygotowania od podstaw/aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w tym wsparcie
Zleceniodawcy w przygotowaniu wzorów dokumentów (projektów uchwał rady, zarządzeń
wójta, ogłoszeń, pism w sprawie konsultacji bądź odstąpienia od strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko) [średni czas – 90 dni od daty podpisania umowy],
3. opcjonalnie przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie wdrażania PGN,
monitoringu efektów, obsługi bazy a także innej tematyki związanej z wykorzystaniem energii
[w terminie dogodnym dla Zleceniodawcy]
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4. organizację działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących przygotowywania i wdrażania
PGN (m.in. opracowanie ulotek/folderów/plakatów promocyjnych; spotkania informacyjne
z interesariuszami) [w terminie dogodnym dla Zleceniodawcy],
5. wykonania niezbędnych uzgodnień wraz z uczestnictwem w posiedzeniach komisji i podczas
zatwierdzenia planu przez Radę Gminy/Radę Miejską [w terminie dogodnym dla
Zleceniodawcy].
DLACZEGO Z NAMI ?
Jesteśmy Fundacją posiadającą wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami z całej
Polski. Zajmujemy się wdrażaniem usprawnień organizacyjnych, udzielaniem wsparcia eksperckiego
przy realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, budową modeli kompetencyjnych
oraz animowaniem współpracy międzynarodowej.
Posiadamy doświadczenie w opracowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla wielu gmin.
Nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz w opracowywaniu strategii rozwojowych dla samorządu, biznesu i organizacji
społecznych.

OSOBA DO KONTAKTU
Anna Bielak – Dyrektor Biura Prokurent
tel.: 81 441 33 44; 81 532 14 25
ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin
e-mail: anna.bielak@fim.org.pl
www.fim.org.pl
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