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Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do dołączenia do grona ekspertów efektywności energetycznej na nowej
platformie, o której informacje znajdują się poniżej!
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia Platformę
Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE) – internetowy rejestr ekspertów efektywności
energetycznej, łączący specjalistów z potencjalnymi klientami planującymi termomodernizację domu.
Platforma jest dostępna pod adresem www.peee.gov.pl. Ułatwi przyszłym beneficjentom np.
programu „Czyste Powietrze” znalezienie i kontakt z wiarygodnym ekspertem, który udzieli wsparcia
w podjęciu decyzji o inwestycji zmierzającej do zmniejszenia zużycia energii. Obecnie dostępna jest
funkcjonalność rejestracji i zakładania konta dla ekspertów, z czasem uruchomione będą kolejne
funkcjonalności dla użytkowników.
Pilotaż, przygotowany pod kątem programu „Czyste Powietrze” potrwa sześć miesięcy od momentu
uruchomienia funkcjonalności dla ekspertów efektywności energetycznej umożliwiającej rejestrację na
platformie i założenie sprofilowanego konta. Wymagania stawiane ekspertom chcącym dołączyć do
grona profesjonalistów, opisane są szczegółowo na platformie pod adresem www.peee.gov.pl.
Najważniejsze z nich to bycie wpisanym na listę Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej
Budynków oraz posiadanie udokumentowanej aktywności w zakresie przygotowywania audytów
energetycznych budynków na potrzeby termomodernizacji lub audytów efektywności energetycznej.
Wszyscy eksperci, którzy do końca lutego 2022 roku założą konto na PEEE zostaną przeszkoleni z zasad
programu „Czyste Powietrze”, po to by skutecznie pomagać klientom m.in. w aplikowaniu o środki na
termomodernizację domu i wymianę kopciucha.
W kolejnym etapie, w marcu 2022 r., gotowa będzie funkcjonalność dla użytkowników PEEE – przede
wszystkim potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze” – z terenu województwa
śląskiego i kujawsko-pomorskiego.
Docelowo PEEE będzie się składać z internetowego rejestru ekspertów efektywności energetycznej,
którym zostaną przydzielone kategorie na podstawie ich wiedzy specjalistycznej czy lokalizacji.
Umożliwi to właścicielom nieruchomości i potencjalnym beneficjentom łatwe znalezienie
i skontaktowanie się z jednym z zarejestrowanych fachowców.
Klienci będą mieli do wyboru dwa rodzaje usługi: konsultację lub wykonanie audytu energetycznego.
Warto przypomnieć, że katalog kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze” uwzględnia
we wniosku o dofinansowanie możliwość refundacji audytu energetycznego (do 1 tys. zł).
Po przetestowaniu tego, jak platforma sprawdza się w praktyce, zebraniu pierwszych doświadczeń
i opinii od jej użytkowników, NFOŚiGW planuje rozbudowę PEEE oraz rozszerzenie jej zasięgu na cały
kraj w drugiej połowie 2022 r.

Kilka kliknięć, wiele korzyści
Korzystanie z nowej Platformy oznacza dla zarejestrowanych ekspertów wiele korzyści. Narzędzie
pozwoli im na uzyskanie dostępu do nowych klientów, zbudowanie i utrzymanie z nimi kontaktu oraz
zarządzanie portfolio swoich projektów. To także szansa na dołączenie do grona profesjonalistów
zajmujących się efektywnością energetyczną.

Wykonujesz audyty? Zgłoś się, daj się znaleźć na Platformie – to proste!
Przystąpienie do Platformy EEE potencjalnego eksperta to kilka prostych kroków: rejestracja oraz - po
weryfikacji ze strony NFOŚiGW - założenie konta.
Żeby się zarejestrować trzeba być pełnoletnim i posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej oraz spełniać i udokumentować jeden z poniższych warunków:
 być wpisany na listę Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków;
 posiadać uprawnienia budowlane;
 być czynnym audytorem zarejestrowanym na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE)
lub Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCiAE);
a także:
posiadać udokumentowaną aktywność w zakresie przygotowywania audytów energetycznych
budynków na potrzeby termomodernizacji lub audytów efektywności energetycznej, tj. min. dwa
audyty wykonane w ostatnich trzech latach kalendarzowych i zaakceptowane przez podmioty
odpowiedzialne za udzielenie dofinansowania na termomodernizację ze środków krajowych
i zagranicznych (m.in.. BGK, NFOŚiGW, wfośigw, Urzędy Marszałkowskie).
W terminie 10 dni roboczych od daty zarejestrowania się przez kandydata na eksperta efektywności
energetycznej na Platformie NFOŚiGW weryfikuje zgłoszenie i przesyła informację zwrotną za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dostępu do platformy ekspert będzie mógł założyć
swoje konto na PEEE na stronie: www.peee.gov.pl.
*****
Mamy nadzieję, iż jako zarejestrowani eksperci będą Państwo wspierać wnioskodawcę m.in.
w podejmowaniu decyzji przy skorzystaniu z oferty programu „Czyste Powietrze” informując np.
o korzyściach płynących z modernizacji bądź też nisko- lub bezkosztowych opcjach poprawy
efektywności energetycznej. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że Platforma przyczyni się rozwoju
Państwa profesjonalnej działalności oraz zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je przesłać na adres: peee@nfosigw.gov.pl
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