
STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ 
INNOWACYJNEGO PROJEKTU 
ENERGY FINANCING MIX! 



OPIS PROJEKTU
E-FIX to trzyletni projekt finansowany ze środków unijnego programu „Horyzont 2020”. W skład konsorcjum 
wchodzi 14 partnerów posiadających wiedzę w tematyce finansowania i energetyki z 6 krajów Europy 
Środkowej i Południowej (Austria, Chorwacja, Czechy, Polska) oraz Kaukazu (Armenia i Gruzja). 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z efektywnością energetyczną 
i energetyką odnawialną zaobserwowaliśmy, że zarówno potencjalni deweloperzy projektów 
energetycznych, jak i podmioty finansujące te projekty, napotykają bariery dotyczące dokładnej oceny 
wykonalności i bezpieczeństwa inwestycji.

Naszym celem jest zainicjowanie nowych inwestycji prywatnych przy użyciu kombinacji innowacyjnych 
mechanizmów finansowania takich jak: energy performance contracting (EPC), crowdfunding 
i leasing dla projektów w tematyce efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej.

SPODZIEWANE 
REZULTATY 
Projekt E-FIX doprowadzi do 
zwiększenia ilości prywat-
nych inwestycji w projekty 
dotyczące zrównoważonej 
energetyki w krajach part-
nerskich. Podczas pilotażo-
wych kampanii finansowych 
chcemy zainicjować inwesty-
cje o wartości 8,5 miliona €  
i prawie 48 milionów € inwes- 
tycji zareplikowanych ponad 
konsorcjum projektu. Dzięki 
temu osiągniemy oszczęd-
ności energii pierwotnej na 
poziomie 19,0 GWh/rok oraz  
dodatkowe 1,6 GWh/rok 
energii wytwarzanej ze źró-
deł odnawialnych.
Naszym celem jest również 
dostarczenie interesariu-
szom projektu wiedzy, do-
świadczeń i narzędzi, które 
pozwolą im działać jako  
ambasadorzy E-FIX - multipli-
katorzy promujący i wdraża-
jący podejście E-FIX.
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ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ NASZEJ INICJATYWY. 
ZOSTAŃ AMBASADOREM  
PROJEKTU E-FIX!

www.energyfinancing.eu www.energyfinancing.eu

• Weź udział w lokalnych szkoleniach! 
Szkolenia wprowadzą Cię w różne podejścia do finansowania,  
a także zapewnią wymagane umiejętności do realizacji 
projektów energetycznych. Szczególny nacisk zostanie 
położony na innowacyjne mechanizmy finansowania 
(energy performance contracting, crowdfunding i leasing) 
zidentyfikowane jako mające największy potencjał.

• Miej wgląd w metodologię i narzędzia projektu E-FIX! 
Nasza metodologia i zestaw narzędzi stworzonych 
w projekcie pomoże ocenić wykonalność finansową 
projektów energetycznych, a także bariery techniczne  
i finansowe w ich lokalnym kontekście oraz dopasuje 
inwestycje energetyczne z najbardziej efektywną możliwością 
finansowania.

• Weź udział w naszych kampaniach pilotażowych! 
We współpracy z naszymi ekspertami finansowymi możesz  
omówić i zainicjować realizację pilotażowych kampanii finansowych.

• Otrzymuj wsparcie od naszego doświadczonego konsorcjum! 
Nasze konsorcjum składa się z ekspertów technicznych i finansowych 
w zakresie energetyki oraz innowacyjnych mechanizmów 
finansowania. Jesteśmy gotowi poprowadzić Cię do celu!

NASZE PODEJŚCIE
Chcemy osiągnąć nasz cel poprzez:
• Analiza, systematyzacja i rozwój innowacyjnych 

mechanizmów finansowania, w oparciu o zidentyfiko- 
wane braki w krajach partnerskich;

• Inicjowanie wymiany wiedzy i doświadczeń między 
partnerami i kluczowymi lokalnymi interesariuszami 
poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń dotyczących 
innowacyjnych mechanizmów finansowania;

• Opracowanie krajowych planów działania  
i międzynarodowej strategii na rzecz trwałego 
rozpowszechnienia mechanizmów finansowania na 
poziomie europejskim;

• Stworzenie centrów kompetencyjnych w zakresie 
finansowania energetyki w sześciu krajach partnerskich 
działających jako główny punkt kontaktowy dla praktyków, 
deweloperów i potencjalnych inwestorów poszukujących 
odpowiednich mechanizmów finansowania projektów 
energetycznych ;

• Wdrażanie pilotażowych kampanii finansowych, 
które zademonstrują metodologię E-FIX w rzeczywistych 
środowiskach.

Poznaj Partnerów:
• ConPlusUltra GmbH (Austria) www.conplusultra.com
• Caucasus University (Georgia) www.cu.edu.ge 
• Vienna University of Economics and Business (Austria) www.wu.ac.at 
• CONDA AG (Austria) www.conda.at 
• Mazovian Energy Agency (Poland) www.mae.com.pl 
• South Bohemian Agency for Support to Innovation (Czech Republic) www.jaip.eu 
• Ekoport (Czech Republic) www.ekoport.cz 
• Zagreb Innovation Centre (Croatia) https://www.zicer.hr/
• Regional Energy Agency of Northwestern Croatia (Croatia) www.regea.org 
• Caucasus Consulting Group Armenia (Armenia) www.caucasusconsulting.org
• ACBA Leasing Credit Organization (Armenia) www.acba.am 
• Energy Investment Consultants (Georgia) www.eic.ge 
• Georgian Leasing Company (Georgia) www.leasing.ge 
• Ipopema Financial Advisory (Poland) www.ipopema.pl



Kontakty:
Lider Projektu
ConPlusUltra GmbH
Andreas Karner - Andreas.Karner@conplusultra.com
Koordynator
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Żaneta Latarowska - z.latarowska@mae.com.pl 
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