
 
European Regional
Development Fund

FIRECE

INNOWACYJNE INSTRUMENTY 
FINANSOWE NA RZECZ PRZEJ-
ŚCIA PRZEMYSŁU NA NISKOEMI-

SYJNE ŹRÓDŁA ENERGII W  
EUROPIE ŚRODKOWEJ

FIRECE 

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O

7 
KRAJÓW

1,54 MLN EURO
FINANSOWANIA

Z EFRR

10 
PARTNERÓW 
PROJEKTU

1.87 
MLN EURO

BUDŻET PROJEKTU

9 
OBSZARÓW 
PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości 
regionalnych podmiotów odpowiedzialnych 
za zarządzanie oraz wdrażanie planów 
energetycznych oraz zachęcenie małych 
i średnich przedsiębiorców w regionie do 
inwestowania w odnawialne źródła energii.  
Udzielimy wsparcia władzom regionalnym, 
agencjom energetycznym i regionalnym 
instytucjom finansowym w zakresie opracowania 
i wdrożenia innowacyjnych instrumentów 
finansowych przeznaczonych na inwestycje 
związane z oszczędnością energii oraz w zakresie 
przygotowania projektów dla MŚP.

CO ROBIMY

KIM JESTEŚMY
W projekcie bierze udział 10 Partnerów z 7 krajów 
Europy Środkowej.

Austria
�� Research Burgenland Sp. z o.o.

Chorwacja
�� Regionalna Agencja Energetyczna Istrii Sp. z o.o.

Czechy
�� ENVIROS Sp. z o.o.

Niemcy
�� Network for Energy & Environmental Technology
�� Centrum Fraunhofer dla Zarządzania Międzynaro-
dowego i Gospodarki Opartej na Wiedzy

Polska
�� Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy
�� Województwo Lubelskie

Węgry
�� Południowo Zadunajska Regionalna Agencja Ino-
wacji Nonprofit Sp. z o.o.

Włochy
�� Lider Projektu: Izba Handlu, Przemysłu, Rzemio-
sła i Rolnictwa Wenecji, Rovigo Delta Lagunare
�� PP3: Region Emilia - Romagna 

Jak działamy 

• wykorzystujemy i dzielimy się zdobytą wiedzą 
z dobrych praktyk na temat instrumentów 
finansowych,

• udostępniamy  wspólną metodologię i narzędzia 
wypracowane w dziedzinie innowacyjnych 
instrumentów finansowych,

• definiujemy wspólne strategie, które pozwolą 
zwiększyć kompetencje operatorów w zakresie 
zarządzania planami energetycznymi.

Finansowanie

Projekt jest finansowany z Programu Interreg 
Europa Środkowa. Celem programu jest współpraca 
ponad granicami, która poprawia jakość życia i 
warunki pracy w regionach Europy Środkowej. 
Budżet Programu Interreg Europa Środkowa 
wynosi 246 mln Euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Program wspiera instytucje 
publiczne i prywatne oraz międzynarodowe z  
Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, 
Polski, Słowacji i Słowenii.

Credit: Roland Pasterk Forschung Burgenland

Contact Us
FIRECE 
Chamber of Commerce, Industry, Craft and 
Agriculture of Venice, Rovigo Delta Lagunare
Via Banchina Molini 8
IT - 30124 Venezia
 

 +39 41 786 271



STRATEGIE I 
PLANY DZIAŁAŃ

SZKOLENIE DZIAŁANIA 
PILOTAŻOWE

NARZĘDZIA

Plan działań będzie wspierał osiągnięcie wyników 
założonych w planach energetycznych za pomocą 
innowacyjnych instrumentów finansowych w Europie 
Środkowej.
Plan wykorzysta dotychczasową wiedzę, analizy 
i doświadczenia z zakresu niskoemisyjnej 
transformacji energetycznej w przemyśle. 
Plan ten wyznaczy ponadnarodowe kierunki działań, 
służące zwiększeniu wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w szczególności 
publicznego wsparcia dla inwestycji w efektywność 
energetyczną i OZE w przemyśle w Europie 
Środkowej.

Moduły szkoleniowe zapewnią kompetencje 
koordynatorom i operatorom publicznym w 
zakresie zarządzania i wdrażania innowacyjnych 
instrumentów finansowych na potrzeby planów 
energetycznych, w szczególności w zakresie 
przejścia przemysłu na gospodarkę niskoemisyjną.

2 Moduły szkoleniowe dla koordynatorów i 
operatorów odpowiedzialnych za wdrażanie planów 
energetycznych

1 Narzędzie do oceny inwestycji publicznych w celu 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w przemyśle

1 Przewodnik dotyczący instrumentów finansowych w 
celu wsparcia realizacji planów energetycznych

5 Narzędzi oceny wydajności 

1 Metodologia do testowania narzędzia do oceny 
inwestycji publicznych w celu przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną w przemyśle

Plan działań
FIRECE

Moduły szkoleniowe dla 
koordynatorów I operatorów

Działania
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wydajności 
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Partnerów
Projektu

Projekty
Pilotażowe

Rezultaty projektu
�� 10 kursów szkoleniowych skierowanych do koordy-
natorów i operatorów instrumentów finansowych
�� 1 Plan działania FIRECE, mający na celu wzmocnie-
nie wkładu sektorów przemysłu w niskoemisyjną 
transformację energetyczną 
�� 2 Moduły szkoleniowe dla koordynatorów i ope-
ratorów odpowiedzialnych za wdrażanie planów 
energetycznych
�� 1 Narzędzie do oceny inwestycji publicznych w 
celu wsparcia niskoemisyjnej transformacji ener-
getycznej w przemyśle
�� 1 Przewodnik dotyczący instrumentów finanso-
wych w celu wsparcia realizacji planów energe-
tycznych
�� 1 Metodologia w celu przetestowania narzędzia 
do oceny inwestycji publicznych na rzecz nisko-
emisyjnej transformacji energetycznej w prze-
myśle
�� 1 Akcja pilotażowa skierowana do władz publicz-
nych: Ocena ex-ante i wdrożenie instrumentów 
finansowych/ innowacyjnych instrumentów 
finansowych
�� 1 Akcja pilotażowa poprawiająca efektywność 
energetyczną w przemyśle

FIRECE
INNOVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS 
FOR INDUSTRY LOW CARBON ENERGY 
TRANSITION IN CENTRAL EUROPE
www.interreg-central.eu/FIRECE
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Pierwsza Akcja pilotażowa  będzie zawierała:
• sfinalizowanie oceny ex-ante,
• opracowanie studium wykonalności instrumentu 

finansowego wraz z niezbędnym projektem naboru 
wniosków przygotowanym do przyjęcia przez 
instytucję zarządzającą w regionie w ramach 
programu 2014-2020+. 

Druga Akcja pilotażowa będzie polegała na udzieleniu 
wsparcia instytucjom publicznym i przedsiębiorcom, 
w ocenie zrealizowanych/ planowanych inwestycji 
z zakresu oszczędności energii oraz optymalizacji 
zasobów publicznych w przejściu na gospodarkę 
niskoemisyjną w przemyśle. 
Pilotaż pokaże zaangażowanie organizacji 
finansowych i instytucji otoczenia biznesu.


