Necater
PO Ocena neutralności węglowej
Uzasadnienie decyzji
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Kluczowe cechy Necater

2

Kontekst
o

Cele klimatyczne wymagają ukierunkowania inwestycji na rozwój gospodarki niskowęglowej
o Na poziomie europejskim cel redukcji emisji gazów cieplarnianych został ustalony jako -20% do 2020 r.
o Dodatkowe cele redukcji na poziomie krajowym (-75% do 2050 r.) lub regionalnym
o Zapotrzebowanie na gospodarkę niskowęglową

o

Polityka regionalna istotnie wpływa na emisje CO2
o Szeroka gama projektów promujących regionalne cele rozwojowe
o Wiele projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności
o Istotny wpływ na emisje CO2, zarówno pozytywny, jak i negatywny
o Konieczność uwzględnienia problematyki węglowej na poziomie strategicznym i programowym

o

Uwzględnienie oświadczenia Premiera we francuskich Narodowych Strategicznych Ramach Odwołania w 2006
r.:
o „Państwowo-regionalne kontrakty na projekty [CPER] i Programy Operacyjne EFRR [PO] należy opracowywać
tak, by zagwarantować neutralność węglową (…). W każdym regionie należy wdrożyć narzędzie wspierające
monitorowanie i procesy decyzyjne, aby oceniać i kontrolować emisje gazów cieplarnianych będące
wynikiem tych programów”.
o W tym celu francuska Międzyresortowa Agencja Narodowego Planowania i Atrakcyjności Regionalnej (DATAR)
dostarczyła Necater do 26 regionów Francji.
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Kluczowe pytania

o W jaki sposób ocenić wpływ węglowy danego programu pod
względem ilościowym?
o W jaki sposób zminimalizować wpływ węglowy danego programu?
o W jaki sposób zagwarantować spójność procesu i ocen?
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Neutralność węglowa?
o Projekty powodujące emisje gazów cieplarnianych należy zrównoważyć inicjatywami
promującymi mniejsze zużycie energii, alternatywne środki transportu i rozwój energii
odnawialnych.
Niektóre projekty emitują
gazy cieplarniane (znak +)

Program jest neutralny węglowo
wówczas, gdy zachodzi idealna
równowaga pomiędzy projektami
równoważącymi a emisyjnymi
Niektóre projekty
równoważą emisje gazów
cieplarnianych (znak -)
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Kluczowe cechy Necater
o

Ocena w czasie rzeczywistym neutralności węglowej programów na podstawie modeli finansowych oraz
realizowanych działań.

o

Podejście globalne do wpływu węglowego programów, uwzględniające zarówno fazę budowy, jak i fazę operacyjną
finansowanych projektów.

o

Model umożliwiający zarządzanie różnymi poziomami informacji na temat projektów i programów:

o

Podejście regionalne: model umożliwia uwzględnienie w wynikach charakterystyki regionalnej określonej przez
użytkowników.

o

Przyjazne dla użytkownika narzędzie adresowane do osób niespecjalizujących się w ocenie węglowej.

o

Porównywalność poszczególnych regionów oraz dodatkowość umożliwiająca syntezy krajowe.

o

Aplikacja internetowa dostępna w 26 regionach Francji.
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Główne funkcje Necater
o
o
o

o

o

Ocena ex-ante programów w oparciu o ich model finansowy
Monitorowanie wpływu węglowego programów w trakcie wdrażania
Identyfikacja najistotniejszych elementów programów wpływających na emisje węgla (w sposób
zarówno pozytywny, jak i negatywny):
o Linie budżetowe
o Typologia projektu
Porównanie scenariuszy programów:
o Realokacja środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami modelu finansowego
o Ukierunkowanie na określone rodzaje projektów w celu minimalizacji wpływu emisji węgla
o Współzależność ekologiczna
Necater wspiera proces decyzyjny dotyczący inwestycji w ramach polityki regionalnej
o Uwzględnienie problematyki węglowej na poziomie strategicznym i programowym.
o Zwiększenie świadomości twórców polityki regionalnej na temat wpływu węglowego
realizowanych programów rozwojowych.
o Wspieranie twórców polityki regionalnej w uwzględnianiu regionalnych, krajowych i
europejskich celów klimatycznych w swoich programach rozwojowych.
7

Zasady Necater
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Parametry oceny
o Zasięg geograficzny:
o Emisje węgla na obszarze geograficznym danego regionu
o Ale również emisje węgla poza tym obszarem (np. produkcja surowców)

o Zakres finansowy:
o Ocena całkowitego kosztu projektów: środki z EFRR oraz inne środki prywatne i publiczne

o Horyzont czasowy:
o Cykl życia projektów
(budowa i eksploatacja, z
wyjątkiem wycofania z
eksploatacji/rozbiórki)

Przykładowe roczne przepływy emisji gazów cieplarnianych z projektu budowlanorenowacyjnego
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Présage
o PO EFRR oraz CPER zarządzane są za pomocą
krajowego oprogramowania monitorującego o
nazwie Présage :
Présage

o Dostępne w każdym regionie Francji
o Zarządzane na poziomie krajowym
o Obejmuje wszystkie projekty finansowane w
ramach programów, w tym:
 Informacje finansowe
 Wskaźniki ilościowe i jakościowe (krajowe
lub europejskie)
o Stosowane do zarządzania programami i
monitorowania, zarówno na poziomie
regionalnym, jak i krajowym

Krajowe narzędzie
monitorowania CPER i PO EFRR

- Monitorowanie finansowe
na poziomie projektu
- Wskaźniki ilościowe i
jakościowe
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Zasady Necater
o
o

o

PO klasyfikowane są na podstawie listy 86 kategorii wydatków,
określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006
Ponieważ Necater musi mieć charakter ogólny, wykorzystuje te
kategorie wydatków jako wspólną architekturę wszystkich
regionalnych PO.
Różne rodzaje projektów można finansować w ramach kategorii
wydatków.

Podstawowa zasada wyliczeń polega na opisie statystycznym
inwestycji, tj. każda z inwestycji (każda alokacja środków do
danej kategorii wydatków) rozumiana jest jako
Znormalizowane Elementy Inwestycji (SIC).

ID

Kategorie wydatków

…
16
17
18
…
37

…
Kolej
Kolej (sieci TEN-T)
Tabor kolejowy
…
Produkty ropopochodne
Produkty ropopochodne (sieci TENE)
Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa
Energia odnawialna:
hydroelektryczna, geotermiczna i
pozostałe
…
Promowanie walorów
przyrodniczych
Ochrona i waloryzacja dziedzictwa
przyrodniczego
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia
usług turystycznych
Itp.
Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
Rozwój infrastruktury kulturalnej
Inne wsparcie dla poprawy usług
11
kulturalnych
Itp.

38
39
40
41
42
…
55

o
o

o

Przykładowe SIC: konstrukcja budynków, budowa dróg, badania
itp.
Necater obejmuje bibliotekę SIC mającą na celu modelowanie
wszystkich rodzajów projektów, które mogą być finansowane w
ramach programów.
Wyliczeń dokonuje się na poziomie SIC.

56
57
…
58
59
60
…

Proces wyliczeń uproszczonych w ramach SIC
SIC : budowa dróg

Nakłady finansowe / produkty
Produkcja CO2

Stosunek długości
wybudowanej
drogi/€

Dane finansowe

Wskaźniki
Wyniki pośrednie
Emisje CO2

Stosunek
CO2/długości
wybudowanej drogi

długość
wybudowanej
drogi (km)

Środk
i (€)

Emisje CO2

SIC : Konstrukcja budynków

Kategoria wydatków 1.1

SIC : Renowacja budynków
SIC : itp.

o

Proces wyliczeń można przedstawić w postaci
trzech kroków:
o Rozkład środków według SIC.
o Wyliczenie dla każdego SIC zbioru
wyznaczników (powierzchnia
wybudowanych budynków, km
wybudowanych dróg itp.) w oparciu o
przydzielone środki.
o Wyliczenie emisji CO2 w oparciu o te
wyznaczniki.

o

o

W ramach każdego SIC stosowany jest zestaw
wskaźników umożliwiających:
o Wyliczenie wartości wyznacznika w
oparciu o środki finansowe
o Wyliczenia emisji w oparciu o wartość
wyznacznika
Wskaźniki różnią się w zależności od regionu.
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Ocena ex-ante

Final steering committee

Model finansowy PO

38
39
40
41
42
…
55

56
57
…
58

59
60

…

Przypomnienie : zasady modelu

Wyliczenie
wyznacznika

Wyliczenie
CO2

50% : 16 000 tys. €

Konstrukcja
budynków

Powierzchnia
budynków
(m²)

CO2

20% : 6 400 tys. €

Renowacja
budynków

Powierzchnia
renowacji
(m²)

CO2

5% : 1 600 tys. €

Inne roboty
publiczne

Liczba EFT

CO2

Sprzęt

Waga
sprzętu

CO2

Usługi
niematerialne
i prawne

Liczba EFT

CO2

…
…
Kolej
121 000 tys. €
Kolej (sieci TEN-T)
0 tys. €
Tabor kolejowy
0 tys. €
…
…
Produkty ropopochodne
0 tys. €
Produkty ropopochodne (sieci
0 tys. €
TEN-E)
Energia odnawialna: wiatrowa
32 000 tys. €
Energia odnawialna: słoneczna
5 000 tys. €
Energia odnawialna: biomasa
12 000 tys. €
Energia odnawialna:
hydroelektryczna, geotermiczna
6 000 tys. €
i pozostałe
…
Promowanie walorów
1 000 tys. €
przyrodniczych
Ochrona i waloryzacja
12 000 tys. €
dziedzictwa przyrodniczego
Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług
0 tys. €
turystycznych
itp.
Ochrona i zachowanie
0 tys. €
dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury
32 000 tys. €
kulturalnej
Inne wsparcie dla poprawy usług
0 tys. €
kulturalnych
itp.

10/01/2013

Rozkład według SIC

25% : 8 000 tys. €
0% : 0 tys. €

Produkcja

…
16
17
18
…
37

Alokacja
środków

Produkcja

Ko
Kategorie wydatków
d

Ocena ex-ante

Final steering committee

Kategorie wydatków

…
16
17
18
…
37

…
…
Kolej
121 000 tys. €
Kolej (sieci TEN-T)
0 tys. €
Tabor kolejowy
0 tys. €
…
…
Produkty ropopochodne
0 tys. €
Produkty ropopochodne (sieci
0 tys. €
TEN-E)
Energia odnawialna: wiatrowa
32 000 tys. €
Energia odnawialna: słoneczna
5 000 tys. €
Energia odnawialna: biomasa
12 000 tys. €
Energia odnawialna:
hydroelektryczna, geotermiczna
6 000 tys. €
i pozostałe
…
Promowanie walorów
1 000 tys. €
przyrodniczych
Ochrona i waloryzacja
12 000 tys. €
dziedzictwa przyrodniczego
Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług
0 tys. €
turystycznych
itp.
Ochrona i zachowanie
0 tys. €
dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury
32 000 tys. €
kulturalnej
Inne wsparcie dla poprawy usług
0 tys. €
kulturalnych
itp.

38
39
40
41
42
…
55

56
57
…
58

59
60

…

10/01/2013

Rozkład według SIC

Przypomnienie : zasady modelu

Wyliczenie
wyznacznika

Powierzchnia
budynków
(m²)
Powierzchnia
renowacji
(m²)

Wyliczenie
CO2

50% : 16 000 tys. €

Konstrukcja
budynków

20% : 6 400 tys. €

Renowacja
budynków

5% : 1 600 tys. €

Inne roboty
publiczne

Liczba EFT

CO2

Sprzęt

Waga
sprzętu

CO2

Usługi
niematerialne
i prawne

Liczba EFT

CO2

25% : 8 000 tys. €
0% : 0 tys. €

Realokacja finansowa pomiędzy
pozycjami modelu finansowego

CO2
CO2

Produkcja

Alokacja
środków

Kod

Podstawowe zastosowanie modelu

Produkcja

Model finansowy PO

Ocena ex-ante

Final steering committee

…
16
17
18
…
37
38
39
40
41
42
…
55

56
57
…
58

59
60

…

Alokacja
środków

…
…
Kolej
121 000 tys. €
Kolej (sieci TEN-T)
0 tys. €
Tabor kolejowy
0 tys. €
…
…
Produkty ropopochodne
0 tys. €
Produkty ropopochodne (sieci
0 tys. €
TEN-E)
Energia odnawialna: wiatrowa
32 000 tys. €
Energia odnawialna: słoneczna
5 000 tys. €
Energia odnawialna: biomasa
12 000 tys. €
Energia odnawialna:
hydroelektryczna, geotermiczna
6 000 tys. €
i pozostałe
…
Promowanie walorów
1 000 tys. €
przyrodniczych
Ochrona i waloryzacja
12 000 tys. €
dziedzictwa przyrodniczego
Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług
0 tys. €
turystycznych
itp.
Ochrona i zachowanie
0 tys. €
dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury
32 000 tys. €
kulturalnej
Inne wsparcie dla poprawy usług
0 tys. €
kulturalnych
itp.

10/01/2013

Rozkład według SIC

Przypomnienie : zasady modelu

Wyliczenie
wyznacznika

Powierzchnia
budynków
(m²)
Powierzchnia
renowacji
(m²)

Wyliczenie
CO2

50% : 16 000 tys. €

Konstrukcja
budynków

20% : 6 400 tys. €

Renowacja
budynków

5% : 1 600 tys. €

Inne roboty
publiczne

Liczba EFT

CO2

Sprzęt

Waga
sprzętu

CO2

Usługi
niematerialne
i prawne

Liczba EFT

CO2

25% : 8 000 tys. €
0% : 0 tys. €

Realokacja finansowa
pomiędzy SIC

CO2
CO2

Produkcja

Ko
Kategorie wydatków
d

Podstawowe zastosowanie modelu

Produkcja

Model finansowy PO

Final steering committee
Proces wyliczeń kompletnych w ramach SIC
Nakłady finansowe
Produkcja CO2

SIC : budowa dróg

Dane finansowe

Stosunek długości
wybudowanej drogi
lokalnej/€

Środki
przeznaczone na
budowę dróg
lokalnych (€)
Środki
przeznaczone
na budowę
dróg

długość
wybudowanej
drogi lokalnej
(km)

Stosunek długości
wybudowanej drogi/
krajowej /€

Środki
przeznaczone na
budowę dróg
krajowych (€)

Wskaźniki
Wyniki pośrednie
Emisje CO2

Emisje CO2

Stosunek CO2/długości
wybudowanej drogi krajowej

długość
wybudowanej
drogi krajowej
(km)

Stosunek długości
wybudowanej autostrady/€

Środki
przeznaczone na
budowę
autostrad (€)

Stosunek CO2/długości
wybudowanej drogi lokalnej

Emisje CO2

Stosunek CO2/długości
wybudowanej autostrady

długość
wybudowanej
autostrady (km)

Emisje CO2

o Każdy SIC zawiera parametry przekładające się na różne możliwości
realizacji SIC.
10/01/2013

Ogółem
emisje
CO2

Ocena ex-ante

Final steering committee
Zaawansowane zastosowanie modelu

…
16
17
18
…
37
38
39
40
41
42
…
55

56
57
…
58

59
60

…

Alokacja
środków

…
…
Kolej
121 000 tys. €
Kolej (sieci TEN-T)
0 tys. €
Tabor kolejowy
0 tys. €
…
…
Produkty ropopochodne
0 tys. €
Produkty ropopochodne (sieci
0 tys. €
TEN-E)
Energia odnawialna: wiatrowa
32 000 tys. €
Energia odnawialna: słoneczna
5 000 tys. €
Energia odnawialna: biomasa
12 000 tys. €
Energia odnawialna:
hydroelektryczna, geotermiczna
6 000 tys. €
i pozostałe
…
Promowanie walorów
1 000 tys. €
przyrodniczych
Ochrona i waloryzacja
12 000 tys. €
dziedzictwa przyrodniczego
Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług
0 tys. €
turystycznych
itp.
Ochrona i zachowanie
0 tys. €
dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury
32 000 tys. €
kulturalnej
Inne wsparcie dla poprawy usług
0 tys. €
kulturalnych
itp.

10/01/2013

Rozkład według SIC

Przypomnienie : zasady modelu

50%
16 000 tys. €
20%
6 400 tys. €
5%
1 600 tys. €
25%
8 000 tys. €
0%
0 tys. €

- Rodzaj
budynku
- Efektywność
energetyczna
Konstrukcja
budynków
Renowacja
budynków
Inne roboty
publiczne

…
…
…

Sprzęt
Usługi
niematerialn
e i prawne

Modyfikacja
parametrów SIC

Wyliczenie Wyliczenie
CO2
wyznacznika

Powierzchni
a budynków
(m²)
Powierzchnia
renowacji
(m²)

CO2
CO2

Liczba EFT

CO2

Waga
sprzętu

CO2

Liczba EFT

CO2

…

Produkcja

Ko
Kategorie wydatków
d

Produkcja

Model finansowy PO

Monitorowanie programów
o Ocena programów dokonywana jest w oparciu o stały horyzont finansowy
Okres realizacji PO: 7 lat + 2 lata
Projekty programowane
Projekty zakończone

Model finansowy

100% ex-ante
0% programowanych
0% zakończonych

50% ex-ante
30% programowanych
20% zakończonych

0% ex-ante
0% programowanych
100% zakończonych

18

Monitorowanie programów

Final steering committee
Présage

Całkowity koszt projektu
Baza danych projektów

Przypomnienie : zasady modelu

1

Energia odnawialna: wiatrowa

2

Kolej

3
4
5
6

Kolej
Kolej
Kolej
Kolej

7

Kolej

8
9
10

Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: słoneczna
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej

15
16
17
18
19
…

Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
itp.

10/01/2013

Środki
231 tys. €
1 000 tys.
€
21 tys. €
50 tys. €
21 tys. €
10 tys. €
1 504 tys.
€
5 tys. €
21 tys. €
22 tys. €

50%
1 600 tys. €
20%
640 tys. €
5%
160 tys. €

21 tys. €
121 tys. €
56 tys. €
1 236 tys.
€
3 200 tys.
€

25%
800 tys. €
0%
0 tys. €

Konstrukcja
budynków
Renowacja
budynków
Inne roboty
publiczne

- Rodzaj
budynku
- Efektywność
energetyczna
…

…
…

Sprzęt
Usługi
niematerialn
e i prawne

Powierzchni
a budynków
(m²)
Powierzchnia
renowacji
(m²)

CO2
CO2

Liczba EFT

CO2

Waga
sprzętu

CO2

Liczba EFT

CO2

…

Produk
cja

Kategorie wydatków
związane z projektem

Wyliczenie Wyliczenie
CO2
wyznacznika

Produk
cja

Kod
projektu

Rozkład według SIC

Monitorowanie programów

Final steering committee
Présage
Wskaźniki

Całkowity koszt projektu
Baza danych projektów

Przypomnienie : zasady modelu

1

Energia odnawialna: wiatrowa

2

Kolej

3
4
5
6

Kolej
Kolej
Kolej
Kolej

7

Kolej

8
9
10

Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: słoneczna
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej

15
16
17
18
19
…

Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
itp.

10/01/2013

Środki
231 tys. €
1 000 tys.
€
21 tys. €
50 tys. €
21 tys. €
10 tys. €
1 504 tys.
€
5 tys. €
21 tys. €
22 tys. €

100%
3 200 tys. €
0%
0 tys. €
0%
0 tys. €

21 tys. €
121 tys. €
56 tys. €
1 236 tys.
€
3 200 tys.
€

0%
0 tys. €
0%
0 tys. €

- Rodzaj
budynku
- Efektywność
energetyczna

Konstrukcja
budynków
Renowacja
budynków
Inne roboty
publiczne

…

…
…

Sprzęt
Usługi
niematerialn
e i prawne

Powierzchni
a budynków
(m²)
Powierzchnia
renowacji
(m²)

CO2
CO2

Liczba EFT

CO2

Waga
sprzętu

CO2

Liczba EFT

CO2

…

Produk
cja

Kategorie wydatków
związane z projektem

Wyliczenie Wyliczenie
CO2
wyznacznika

Produk
cja

Kod
projektu

Rozkład według SIC

Monitorowanie programów

Final steering committee
Présage
Wskaźniki

Całkowity koszt projektu
Baza danych projektów

Przypomnienie : zasady modelu

1

Energia odnawialna: wiatrowa

2

Kolej

3
4
5
6

Kolej
Kolej
Kolej
Kolej

7

Kolej

8
9
10

Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: słoneczna
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej

15
16
17
18
19
…

Rozwój infrastruktury
kulturalnej
Rozwój infrastruktury
kulturalnej
itp.

10/01/2013

Środki
231 tys. €
1 000 tys.
€
21 tys. €
50 tys. €
21 tys. €
10 tys. €
1 504 tys.
€
5 tys. €
21 tys. €
22 tys. €

100%
3 200 tys. €
0%
0 tys. €
0%
0 tys. €

21 tys. €
121 tys. €
56 tys. €
1 236 tys.
€
3 200 tys.
€

0%
0 tys. €
0%
0 tys. €

- Rodzaj
budynku
- Efektywność
energetyczna

Konstrukcja
budynków
Renowacja
budynków
Inne roboty
publiczne

…

…
…

Sprzęt
Usługi
niematerialn
e i prawne

Powierzchni
a budynków
(m²)
Powierzchnia
renowacji
(m²)

CO2
CO2

Liczba EFT

CO2

Waga
sprzętu

CO2

Liczba EFT

CO2

…

Produk
cja

Kategorie wydatków
związane z projektem

Wyliczenie Wyliczenie
CO2
wyznacznika

Produk
cja

Kod
projektu

Rozkład według SIC

Przykładowe produkty
Dwa scenariusze PO EFRR – Emisje węglowe wg tematów priorytetowych

Ogółem emisje węglowe kt CO2

2 000
1 500
1 000
500
0
-500
-1 000
-1 500
-2 000
-2 500
-3 000

Scenariusz standardowy
Scenariusz dostosowany
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Przykładowe produkty
Dwa scenariusze PO EFRR – Emisje węglowe wg kategorii SIC
3000

Ogółem emisje węglowe kt CO2

2000

1000

0

Scenariusz standardowy
Scenariusz dostosowany

-1000

-2000

-3000
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Final steering committee

Przykładowe produkty

24

10/01/2013

Final steering committee
Neutralność węglowa regionalnych PO EFRR wg rodzaju

Przykładowe produkty

25

10/01/2013

Wnioski
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Necater - podsumowanie
o Ocena w czasie rzeczywistym neutralności węglowej programów na podstawie modeli
finansowych oraz realizowanych działań.
o Narzędzie wspierające proces decyzyjny i zwiększające świadomość twórców polityki na
temat wpływu węglowego realizowanych programów.
o Wyliczenie wpływu kryteriów współzależności ekologicznej na produkcję węglową
danego programu.
o Przyjazne dla użytkownika narzędzie adresowane do osób niespecjalizujących się w
ocenie węglowej.
o Podejście regionalne: umożliwia uwzględnienie w wynikach charakterystyki regionalnej.
o Porównywalność poszczególnych regionów oraz dodatkowość umożliwiająca syntezy
krajowe.
Ale…
o Niewystarczająco precyzyjne do oceny poszczególnych projektów
o Ocena oparta wyłącznie na bezpośrednich efektach projektów
27

Możliwości
o Ważne narzędzie na okres programowania 2014-2020
o Nowa wersja Necater oferuje nowe rozwiązania:
o Rozszerzenie zakresu narzędzia pod kątem celów UE 3 X 20
 Oszczędność energii
 Produkcja energii odnawialnej
o Możliwość rozszerzenia wyników dzięki wyznacznikom wyliczanym przez Necater jako
wyniki pośrednie:
 Km wybudowanych dróg
 Powierzchnia nowych budynków
 Powierzchnia renowacji
 itp.
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Dziękuję za uwagę
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