W sobotę o godz. 11
i niedzielę o 6.40
w TVP Info
DOM MARZEŃ,
cotygodniowy cykl
filmowy o budownictwie
energooszczędnym
i pasywnym.
A w Internecie oglądaj
na tvp.info/dommarzen
xx.xxo godz. 11
na stronie
www.eko-budowanie.pl
czat
zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dofinansowanoześrodków
NarodowegoFunduszuOchrony
ŚrodowiskaiGospodarkiWodnej

Za niespełna osiem lat,kupując
nowydomlubmieszkanie,niebędziemymusielisprawdzaćjegostandarduenergetycznego,bonarynkupierwotnymdostępnebędąjedyniebudynki„oniemal
zerowymzużyciuenergii”.WynikatozdyrektywyUE
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Pracenad dostosowaniemdyrektywydopolskiego prawajuż
trwają.Tymczasem,imbliżej2020roku,tymczęściejpadapytanie,czyprzeciętnegoKowalskiegobędzienatakidomstać?
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JaktorobiąwNiemczech?

Przygotowując się do zmian
w prawie budowlanym,wiele
krajów europejskich od lat
wprowadza mechanizmy
promujące budownictwo
energooszczędne i pasywne.
WNiemczech państwowy
bank rozwoju Kreditanstalt
fürWiederaufbau (KfW)
proponuje inwestorom nisko
oprocentowane pożyczki na
okres do 30 lat oraz granty
sięgające 75 .000 euro.
Wysokość wsparcia ściśle
powiązana jest z uzyskanym
stopniem efektywności
energetycznej.Wprzypadku
budynku z rocznym
zużyciem energii na
poziomie 40 procent ,
inwestor otrzymuje (oprócz
nisko oprocentowanego
kredytu) dodatkowo grant
w wysokości 10 procent
pożyczonej w banku kwoty.
O skuteczności systemu
wsparcia dla projektów
energooszczędnych
świadczy fakt, iż spośród
ok. 40 tys. budynków
pasywnych wzniesionych na
świecie, połowa znajduje się
właśnie w Niemczech.

Jolanta Lessig, kierownik komunikacji
marketingowej na
Europę w NSG Group
Wwiększościpaństweuropejskichrozwój budownictwazrównoważonegowspieranyjestprzez
odpowiedniezachętyprawneifinansowe.Jakoproducentszkładla
budownictwa uważamy, żerównieżwPolscejesttoniezbędne.Istniejąceprogramy,takiejakwprowadzony przez NFOŚiGW programdopłatdokredytównazakup
imontażkolektorówsłonecznych
(2010r.)orazprogramdopłatdozakupudomówimieszkańenergooszczędnych(2013r.),atakżepreferencyjne pożyczki bankowe
na zakup np. termoizolacyjnych
okienczypompciepła,powodują
wzrost popularności energooszczędnychrozwiązań.Wciążjednak
pomoctajestzbytmała,byzniwelowaćróżnicękosztówmiędzybu-

downictwemtradycyjnymaenergooszczędnym.Dlategokluczowe
jestdalszewspieraniewykorzystywaniaenergiizeźródełodnawialnychnaszersząskalę.Dodatkowe
mechanizmy powinny uwzględniaćnp.ulgipodatkowenazakup
rozwiązańdopozyskiwaniadarmowejenergii,szczególnieukładówhybrydowych(wykorzystującychskojarzonąenergię,np.promieniowaniasłonecznego,wiatru
ibiomasy),którewnaszymklimacie mogą zapewnić budynkom
równomiernezaopatrzeniew„zieloną”energięprzezcałyrok.

Sylwia Nadolna,
menedżer ds. kredytów
dla ludności
Bank Zachodni WBK S.A.
Wedługmojejocenyformadotacji przygotowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma
byćdodatkowązachętądlainwestorów już wcześniej myślących
obudownictwieenergooszczędnym.Ważnejesttworzenieświadomości budownictwa pasywnego i propagowanie wiedzy
na ten temat wśród wszystkich
uczestników rynku – zarówno
klientów, jak i inwestorów. Program Funduszu wspomaga ten
procesi przyczyniasiędozwiększonego zainteresowania temaPartner strategiczny

tem. Widać to choćby po wielu
pytaniach od klientów o formę
orazzasadyfinansowegowsparciazNFOŚiGW.
Na stronach internetowych
Funduszu klienci na bieżąco
mogą śledzić, który z banków
wdrożył już kredyty z dopłatami
NFOŚiGW do swojej oferty oraz
możnaznaleźćszczegółyodnośniecałegoprojektu–polecam.

DOM DLA KAŻDEGO
a Jakie projekty będą spełniaływarunkiprogramudopłat
NFOŚiGW? Założeniem programujestograniczenieemisji
CO2, a zatem projekty, które
będą kwalifikowały się do dopłat,musząmiećznacznieniższe zapotrzebowanie na energię,niżdomystandardowe.
a Zaliczać się do nich będą
domyowskaźnikuzapotrzebowania na energię do ogrzania
EUco:niewiększymniż40kWh
kWh/m kw. na rok w przypadkudofinansowaniawwysokoścido30tys.złorazniewiększym niż 15 kWh kWh/m kw.
narokwprzypadkudofinansowania w wysokości do 50 tys.
zł.
a Weryfikacja,czyprojektbędziespełniałzałożenia,będzie
przeprowadzona dwukrotnie:
przyprzystąpieniudoprogramu
(napodstawieprojektuicharakterystykienergetycznejdladanej
lokalizacjiiwarunkówlokalnych)
orazpozakończeniubudowy–
napodstawieaudytuenergetycznego.
a Abyuzyskaćwiększąpewność
otrzymaniadotacji,należyzadbać o realizację domu zgodnie
zprojektem.Większośćmateriałówmaobecniepodobneparametrytermiczneizamianastyropianunawełnęmineralnąnie
powinna znacząco wpłynąć
na zapotrzebowanie domu
naenergię,alejużnp.zastosowaniewentylacjigrawitacyjnejzamiast rekuperacji – tak.
Wartomiećnauwadze,że może
toskutkowaćodmowąprzyznaniadotacji.
a ProgramruszyłwIIkwartale
br. Wartowiedzieć, żeczasjego
wdrożenia przewidziany jest
nalata2013-2018,awydatkowanieśrodków z nim związanych

FOT.DIRKWILHELMY

Więcej www.eko-budowanie.pl

Próbageneralna
Rozmowa z Witoldem
Maziarzem, rzecznikiem
prasowym NFOŚiGW
Aby budownictwo energooszczędne mogło się rozwijać,potrzebne są rozwiązania systemowe. Czy program NFOŚiGW
jest takim rozwiązaniem?

Raczej ma on charakter pilotażowy.Wyprzedza bowiemprawo
budowlane obowiązujące obecnie w Polsce. Aby wybudować
dzisiaj dom zgodnie z normami
budowlanymi, trzeba budować
go w założeniu, że zużywa około
100kWh energiinamkw.wciągu
roku. Natomiast program zachęcający tych Polaków, którzy chcą
wydać trochę więcej pieniędzy
iwybudowaćcieplejszybudynek,
powoduje, że chcemy, aby zużycie energii wynosiło w granicach
40-45 kWh na m kw. w ciągu
roku. Proszę też pamiętać, że to
założenie może być traktowane
jakookresprzejściowydoznacznie bardziej wyśrubowanych parametrów zgodnych z normami
budowlanymi, kiedy po 2020 r.
będziemy musieli budować
domyniemalzeroenergetyczne.
Jaka jest więc idea programu?

Zjednejstrony,chcemywskazać
inwestorom, że opłaca się budować cieplejsze domy. Z drugiej,
chcemyzwrócićsiędoproducentów,abywytwarzalicorazlepsze
materiały. Zwracamy też uwagę
deweloperom, by trochę inaczej
podeszli do produktów, jakimi
dysponują,czyli mieszkań.Dane
rynkowe wskazują, że mamy
obecnie ok. 127 tys. mieszkań
do sprzedaży. Widać więc, że
deweloperzy chcą budować taniejiszybkosprzedawać.Myproponujemy, żeby zastanowić się
i być może zmodernizować tę
ofertę,wprowadzićnarynekcoś,

co jest trochę inne, a z drugiej
strony bardziej atrakcyjne dla
klienta, który będzie płacił co
miesiąc mniejsze opłaty niezbędne do tego, żeby budynek
mógł funkcjonować.
To nateraz.Wkrótce nie będzie
wyboru...

Dlatego traktujemy obecny program jako swego rodzaju próbę
generalną,którapozwolinaswobodniejsze, spokojniejsze, bardziej płynne przejście do wprowadzenia parametrów zaproponowanych przez UE Polsce.
Program ruszył w II kwartale
tego roku. Sprawdza się?

Opinie ekspertów w zakresie naszej oferty są czasami radykalne.
MyzapytaliśmyPolaków,czychcą
budowaćdomyenergooszczędne
i pasywne, i chcą mieć z tego zyski? Badania wykazały, że tak.
Przyjętowięczłotyśrodekmiędzy
stanem prawnym na dzisiaj i
po2020roku.Naobecnymetapie
wydajesiętobyćnajbardziejracjonalnymrozwiązaniem.
Z konkretnymi zaletami?

Jeślichodziodopłatywwymiarze
oszczędności energetycznej, to
bezwątpieniajesttobezprecedensowasytuacjanarynku.Ofertajest
ciekawie skonstruowana, bo dedykowana jest Polakom, którzy
chcą budować domy i kupować
mieszkania. Nie pośrednikom,
lecz ludziom, którzy będą właścicielami domówprzezcałelata.
ZA TYDZIEŃ: Jak uzyskać
dotację na dom pasywny?

Jaki mamy budżet w Polsce?
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Finansowe zielone światło
dla zielonej energii w domu

Źródła: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego iEnergii Odnawialnej, Pilkington, materiały w ramach akcji „Energooszczędność w moim domu”

To zdjęcie możesz również zobaczyć w 3D

Kto nam pomoże budować pasywne domy?
WPolsceideabudownictwazrównoważonegoowysokimstandardzie energetycznym,w tym także pasywnego,rozwija się
powoli.Ważne,że się rozwija,i że są już mechanizmy finansowegowsparciadlabudownictwaenergooszczędnegoipasywnego.Najnowszym,którymazachęcićiprzygotowaćinwestorów,deweloperów,projektantóworazwykonawcówdowymagań unijnej dyrektywy, jest program dopłat do kredytów
na domy i mieszkania energooszczędne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.Jak działa ijak
sięsprawdza?

WPolsce idea budownictwa
o wysokim standardzie
energetycznym wspierana
jest m.in.przez NFOŚiGWw
ramach programu dopłat do
kredytów na budowę domów
energooszczędnych.Osoby
budujące pasywny lub
energooszczędny dom,w
zależności od standardu
energetycznego,mogą
otrzymać 50 lub 30 tys. zł
dotacji,natomiast kupujące
energooszczędne
mieszkanie – 11 lub 16 tys. zł.
Dofinansowanie ma formę
częściowej spłaty kapitału
kredytu bankowego,który
można otrzymać w jednym
z 7bankówwspółpracujących
zNFOŚiGW. Sąto:Bank
OchronyŚrodowiskaS.A.,
BankPolskiejSpółdzielczości
S.A.,DeutscheBankPBCS.A.,
GetinNobleBankS.A.,SGBBankS.A.,BankZachodni
WBKS.A.,NordeaBank
PolskaS.A. Budżetprogramu
to 300 mln zł.Pieniądze te
pozwolą na budowę około 12
tysięcy energooszczędnych
jednorodzinnych domów
i mieszkań w budynkach
wielorodzinnych.

