Krajowa Agencja
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Możliwe obszary
doradztwa
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Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Niezależny ekspert w obszarze efektywności energetycznej
oraz wykorzystania OZE od 1994 roku
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Usługi dla jednostek
samorządu
terytorialnego
związane z gospodarką
niskoemisyjną,

Audyty energetyczne
budynków,
projektowanie
budynków
energooszczędnych,

Audyty oraz
kompleksowe
i niezależne doradztwo
w przemyśle,
Modernizacje
oświetlenia.

Międzynarodowe
i krajowe projekty
edukacyjne,
informacyjne,
badawcze.

Przykładowe
obszary
działania
✓ ekspertyzy, analizy, koncepcje związane z gospodarowaniem energią, poprawą efektywności energetycznej
oraz możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii
✓ dokumenty strategiczne
✓ audyty, ekspertyzy, termomodernizacja, zarządzanie energią i optymalizacja zużycia energii w budynkach,
projekty budynków energooszczędnych

✓ przygotowanie i nadzór na wykonaniem inwestycji
✓ wsparcie w pozyskaniu finansowania z programów krajowych i unijnych, Białe Certyfikaty

✓ działania edukacyjne w ramach realizacji projektów krajowych i międzynarodowych
✓3 szkolenia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej

Dokumenty
strategiczne
m.in.:
Założenia dla Planów oraz Plany Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), Gminne Programy Niskoemisyjne
Strategie rozwoju elektromobilności
Plany działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii (SEAP)

Programy sektorowe, analizy oraz lokalne strategie z zakresu energetyki, przyczyniające się do osiągnięcia celów
pakietu energetyczno-klimatycznego
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko opracowywanych dokumentów
Kompleksowe inwentaryzacje źródeł ciepła z wykorzystaniem metody bezpośredniej, rejestrowej lub
kombinowanej
4

Budownictwo
AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
Oferujemy wykonanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych,
użyteczności publicznej. Audyty są podstawą do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji
termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych oraz środków unijnych.
PROJEKTY GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW
Audyt i projekt termomodernizacji są podstawą pozwalającą na prawidłowe przeprowadzenie
inwestycji termomodernizacyjnej, której podstawowym celem jest zmniejszenie energochłonności
budynku, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH
Przeprowadzamy działania ukierunkowane na optymalizację zużycia energii elektrycznej i ciepła w
budynkach, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku, poprawę komfortu
użytkowników, a także ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności i wartości budynku na rynku.
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Pracownia
architektoniczna
PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH
Opracowujemy nowoczesne projekty budynków efektywnych
energetycznie na indywidulane zamówienie
Oferujemy pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji
(doradztwo przy zakupie działki, analizy i ekspertyzy, projekty
wielobranżowe, nadzór autorski i inne)
Analizujemy i pełnimy rolę doradczą w zakresie oceny
potencjału planowanego projektu
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Oświetlenie wewnętrzne
i zewnętrzne
Audyty oświetleniowe i audyty efektywności energetycznej
oświetlenia
Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego oświetlania
Projekty fotometryczne oświetlenia
Realizacja inwestycji oświetleniowych (również w formule
ESCO)
Nadzór nad wykonawstwem inwestycji oświetleniowych
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Ekspertyzy
Wykonujemy szczegółowe ekspertyzy dotyczące konkretnych zagadnień
branżowych na potrzeby przedsiębiorstw, administracji państwowej i
samorządowej, instytucji pozarządowych i szkolnictwa wyższego.
Nasze opracowania i analizy dotyczą polityki energetycznoklimatycznej, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej,
odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią, usług energetycznych,
transportu niskoemisyjnego, a także związanych z tym efektów
ekologicznych i energetycznych.
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Projekty krajowe i międzynarodowe
Realizujemy krajowe oraz europejskie projekty informacyjne i edukacyjne dotyczące
szeroko rozumianej efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.

Partnerami w tych projektach są znane agencje, uczelnie i instytuty badawcze w całej
Europie.
W swoim dorobku mamy ponad 200 różnego rodzaju przedsięwzięć informacyjnych i
edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej.
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Kontakt
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Tel: (+48 22) 626-09-10
Fax: (+48 22) 626-09-11
E-mail: kape@kape.gov.pl

Agata Skrzypek
e-mail: askrzypek@kape.gov.pl
tel. 691-956-001

Antonina Kaniszewska
e-mail: akaniszewska@kape.gov.pl

tel. 691-956-511

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami i ofertą!
www.facebook.com/KAPE.SA.Polska
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