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Finansowany ze środków H2020 PROSPECT+ oferuje 
samorządom bezpłatny mentoring i szkolenia obejmujące 
zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych w 
pięciu obszarach: budynki użyteczności publicznej, budynki 
prywatne, oświetlenie publiczne, transport oraz projekty 
międzysektorowe. 

Uczestnicy współpracują z przedstawicielami miast i regionów w całej 
Europie, którzy pracowali przy realizacji projektów dotyczących 
zrównoważonej energii w oparciu o innowacyjne instrumenty finansowe. 

Projekt mentoringowy PROSPECT+



Co robią uczestnicy PROSPECT+?



Cykl mentoringowy



Innowacyjne instrumenty finansowe:

Współpraca z ESCO (umowy EPC)

Łączenie środków prywatnych i dotacji

Spółdzielnie i społeczności energetyczne

Crowdfunding

Zielone Obligacje

Fundusze Gwarancyjne

Fundusze odnawialne



Działania związane z poprawą efektywności energetycznej lub/oraz 
zwiększeniem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł w 

następujących sektorach:

Budynki użyteczności publicznej

Budynki prywatne

Transport (publiczny i prywatny)

Oświetlenie publiczne

Jakie projekty się kwalifikują?



Mentorzy w 1. i 2. cyklu mentoringowym

Meet the Mentors | PROSPECT+ (h2020prospect.eu)

http://www.h2020prospect.eu/meet-mentors


Dodatkowe materiały

Narzędzie ułatwiające wybór instrumentu finansowego:

Tools | PROSPECT+ (h2020prospect.eu)

http://www.h2020prospect.eu/tools


Dodatkowe materiały

Learning Handbooks | PROSPECT+ (h2020prospect.eu)

https://www.h2020prospect.eu/learning-handbooks
https://www.h2020prospect.eu/learning-handbooks


Dodatkowe materiały

Financial Indicators Calculator | PROSPECT+ (h2020prospect.eu)

Wskaźniki finansowe - szablon

Glossary of Financial Terms | PROSPECT+ (h2020prospect.eu)

Słowniczek terminów finansowych

https://h2020prospect.eu/financial-indicators-calculator
https://h2020prospect.eu/glossary-financial-terms
https://h2020prospect.eu/glossary-financial-terms


Dodatkowe materiały

Replicable Practices | PROSPECT+ (h2020prospect.eu)

https://www.h2020prospect.eu/replicable-practices
https://www.h2020prospect.eu/replicable-practices


Uczestnikami mogą być pracownicy władz lokalnych i regionalnych oraz 

należących do nich agencji energetycznych*.

Zgłoszenia do udziału w projekcie:

• dla uczestników w charakterze mentee: 2 marca - 14 kwietnia 2023 (link).

• dla mentorów: 22 maja - 7 czerwca 2023 r. (link)

Spotkania rozpoczną się we wrześniu 2023 r. Absolwenci będą mogli zgłosić się do udziału w dodatkowych 

warsztatach w Brukseli (w języku angielskim). Możliwe jest też utworzenie grupy lokalnej (grupy 

przedstawicieli JST z jednego kraju, którzy w innym przypadku nie mieliby możliwości uczestniczyć ze względu na 

bariery językowe).

* zewnętrzni konsultanci i doradcy mogą uczestniczyć tylko w charakterze reprezentanta konkretnego miasta/regionu, jeżeli zostaną wskazani przez 

władze miasta/regionu do reprezentowania go w projekcie (List Poparcia). Uzasadnieniem może być m.in. stała współpraca z danym JST lub/oraz udział 

w projekcie, dla którego JST szuka odpowiedniego źródła finansowania.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

http://h2020prospect.eu/get-involved
http://h2020prospect.eu/get-involved


W ramach cyklu szkoleniowego, który rozpocznie się w sierpniu 2023 r.,

PROSPECT+ oferuje samorządom w Polsce możliwość dołączenia do lokalnej 

grupy mentoringowej nt. umów o poprawę efektywności energetycznej 

(współpraca z ESCO) lub nt. społeczności energetycznych.

• Współpraca będzie odbywać się w Polsce i w języku polskim

• Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 marca - 14 kwietnia 2023 link

Spotkania rozpoczną się we wrześniu 2023 i będą miały miejsce online (3) oraz w Polsce (1) . W 

przypadku mentora z innego kraju, w mieście jedno z mentees. W przypadku mentora z Polski – w mieście 

mentora. W przypadku mentora z innego kraju, projekt zapewnia 1800 euro na tłumaczenie podczas spotkań.

Grupa lokalna w Polsce

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LC3-local-group-Poland


Wysyłając zgłoszenie potwierdzają Państwo gotowość 
do osobistego reprezentowania Państwa organizacji
podczas wszystkich czterech spotkań.

Uczestnicy zobowiązują się wziąć udział w 3 
spotkaniach online oraz jednym półtoradniowym 
spotkaniu na żywo oraz wspólnie i w terminie uzupełnić 
"Plan Działań", w tym zdefiniować cele grupy, dodać 
informacje o swoim doświadczeniu i priorytetach oraz 
omówić możliwość wdrożenia rozwiązań podobnych to 
tych, które zaprezentuje mentor.

Uczestniczący w charakterze mentee otrzymują zwrot 
kosztów podróży do 500 euro (na podstawie 
przedstawionych rachunków). Dla grup lokalnych, 
PROSPECT+ przeznacza 1800 Euro na tłumacza, do 270 
Euro na zwrot kosztów podróży każdego mentee i do 500 
euro na pokrycie kosztów podróży mentora. Mentorzy 
dodatkowo otrzymują zwrot kosztów organizacji 
spotkania (wizyty studyjnej) wg. Regulaminu.

Wytyczne dla wnioskodawców: DOKUMENT DO POBRANIA

Zasady udziału w projekcie

http://h2020prospect.eu/sites/default/files/get_involved/PROSPECT%2B-Guidelines-for-applicants-V5-March-2023.pdf
http://h2020prospect.eu/sites/default/files/get_involved/PROSPECT%2B-Guidelines-for-applicants-V5-March-2023.pdf


Grupa lokalna w Polsce: zgłoszenia

Formularz zgłoszenia do grupy lokalnej w Polsce: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LC3-local-group-
Poland

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LC3-local-group-Poland
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LC3-local-group-Poland


Platforma internetowa CoP

→ Rejestracja

http://h2020prospect.eu/community-practice


Kto koordynuje PROSPECT+?

❖ Knowledge hubs

❖ Networks of cities and regions

❖ Regional Agencies (Mentors)



Zespół PROSPECT+



Thank you!

h2020prospect.eu

#H2020ProspectThe PROSPECT+ project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 101023271

Sylwia Słomiak
sylwia.slomiak@eurocities.eu

https://h2020prospect.eu/
mailto:sylwia.slomiak@eurocities.eu

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

