Instrukcja dodawania nowego
przedsięwzięcia w systemie
CROEF
Odwiedź stronę: https://croef.ios.gov.pl/

Kliknij, aby się zalogować

Po poprawnym zalogowaniu Twoje imię i nazwisko pojawi się w rogu strony

Aby dodać raport wejdź do zakładki RAPORTOWANIE
Raport można dodać poprzez wybór zakładki RAPORTOWANIE z górnej belki
strony lub z pola znajdującego się u jej dołu.

Widok zakładki RAPORTOWANIE
W panelu PRZEDSIĘWZIĘCIA można zobaczyć przedsięwzięcia
zaakceptowane oraz te w wersji roboczej

Aby dodać przedsięwzięcie kliknij DODA J

Dodawanie nowego przedsięwzięcia

Z rozwijanej listy wybierz źródło

finansowania
UWAGA! Źródła instrumentów finansowych zostały opublikowane w
Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wykazu programów i
instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie
efektywności

energetycznej

u

odbiorcy

"Obwieszczeniem" (M.P. z 2021 r. poz. 1190).

końcowego,

zwane

dalej:

Po kliknięciu w Program pojawi się lista dostępnych programów

Aby zatwierdzić kliknij WYBIERZ
UWAGA! Wykaz programów

został opublikowany w Załącznikach 1-5 do

Obwieszczenia (M.P. z 2021 r. poz. 1190).

Jeśli w ww. wykazie nie ma programu z którego środki były przeznaczone na
poprawę efektywności - nie ma obowiązku wpisywania przedsięwzięcia do
rejestru.
Jeśli masz propozycję programu, który może być ujęty w ww. wykazie napisz do
nas pod adres: departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl

Z rozwijanej listy wybierz rodzaj przedsięwzięcia

PAMIĘTAJ aby wybrać przedsięwzięcie wiodące
WAŻNE! Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego rodzaju przedsięwzięcia.

UWAGA! Jeśli w twoim programie finansowane było również przedsięwzięcie związane z
OZE to nie ma obowiązku raportowania tego faktu do rejestru. CROEF służy do zbierania
informacji na temat oszczędności energii finalnej.

UWAGA! Rodzaje przedsięwzięć zostały określone w Załączniku do Rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji
gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu
uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2362).

Dodawanie lokalizacji przedsięwzięcia
Po kliknięciu w okno LOKALIZACJA pojawi się
wyszukiwarka TERYT

Lokalizację można wybrać po parametrach: WOJEWÓDZTWO,

POWIAT, GMINA, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA
Parametry w wyszukiwarce wpisujemy po spacji

Jeśli znalazłeś szukany adres, zatwierdź go poprzez kliknięcie
przycisku WYBIERZ

Dodawanie kwoty finansowania

PAMIĘTAJ! Kwota dofinansowania powinna być podana w przeliczeniu na PLN oraz
powinna być dokładna do dwóch miejsc po przecinku.

Formę dofinansowania wybierz z rozwijanej listy

WAŻNE! W przypadku formy dofinansowania MIESZANEGO, w pole KWOTA
DOFINANSOWANIA wpisz sumę dofinansowań.

Jeśli przedsięwzięcie jest realizowane z dwóch różnych programów - to
możliwość wpisu do CROEF mają dwie instytucje finansujące
przedsięwzięcie z zastrzeżeniem, że rejestr przyjmie tylko dane wpisane
przez instytucję, która zrobi to pierwsza.

Oszczędności
Z rozwijanej listy wybierz OKRES UZYSKIWANIA
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Dla poszczególnych przedsięwzięć istnieją określone ramy czasowe
uzyskiwania oszczędności energii. Informację o tym przez jaki okres
twoja inwestycja przynosi oszczędności energii dowiesz się z audytu
przeprowadzonego na koniec inwestycji.

Jeśli Twoja inwestycja nie była zakończona audytem – OKREŚL
GO SAMODZIELNIE na podstawie danych z tabeli zamieszczonej
poniżej.

Rodzaj przedsięwzięcia

Minimalna wartość (lata)

Maksymalna wartość
(lata)

Przedsięwzięcie
termomodernizacyjne w
rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

15

25

Przedsięwzięcie remontowe w
rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy

15

25

Przedsięwzięcie
termomodernizacyjne
finansowane ze środków o
których mowa art. 18 ust. 3 pkt.
2-6 ustawy

15

25

Przedsięwzięcie niskoemisyjne w
rozumieniu art. 2 pkt 1b ustawy

10

20

Modernizacja lub wymiana
oświetlenia

10

15

Modernizacja procesu
technologicznego,
produkcyjnego,
telekomunikacyjnego lub
informatycznego

10

17

Wymiana urządzeń i instalacji
oraz odzysk energii w procesach
przemysłowych

8

17

Ograniczanie strat energii na
transformacji

10

15

Modernizacja lub wymiana sieci
ciepłowniczej

15

20

Modernizacja lub wymiana
napędów, w tym silników,
przekładni i układów regulacji

8

15

Ograniczenie strat związanych z
poborem energii biernej przez
różnego rodzaju odbiorniki
energii elektrycznej

10

15

Modernizacja lub wymiana
pojazdów służących do
transportu drogowego lub
kolejowego

5

10

Ograniczenie strat związanych z
magazynowaniem i
przeładunkiem paliw ciekłych

8

10

Inwestycje infrastrukturalne
związane z rozwojem
publicznego transportu
zbiorowego w miastach

10

15

Zwiększanie średnich obciążeń
pojazdów służących do
transportu drogowego, w tym
środki zachęcające do
wspólnego użytkowania tych
pojazdów (car-sharingu)

1

2

Ograniczenie zużycia energii lub
paliw poprzez zastosowanie
środków wpływających na
zmianę zachowań odbiorców
końcowych energii, w tym
przeprowadzonych działań
edukacyjno-informacyjnych

1

2

Podaj ilość uzyskanych średniorocznych oszczędności w
przedziale od 0 do 999 999,99 toe.
WAŻNE! Ilość uzyskanych średniorocznych oszczędności równa się sumie
końcowych oszczędności energii pochodzących ze wszystkich nośników energii.

UWAGA! Wartość średniorocznych oszczędności energii finalnej równa się
oszczędności energii uzyskiwanym w ciągu jednego roku.

Jeśli inwestycja przyniesie 5 toe oszczędności w ciągu 5 lat
to do rejestru wpisuje się wartość 1 toe w pole ILOŚĆ
UZYSKANYCH ŚREDNIOROCZNYCH OSZCZĘDNOŚCI

Jeśli wolisz inne jednostki wybierz je z listy rozwijanej, a CROEF
przeliczy Twoje oszczędności na tonę oleju ekwiwalentnego

Data przedsięwzięcia

Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia w formacie
DD/MM/RRRR
Zliczanie oszczędności energii finalnej rozpoczyna się od
pierwszego pełnego roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia
PRZYKŁAD: przedsięwzięcie zakończone w 2021 r. będzie
zliczane od początku 2022 r. (wpis do rejestru należy dokonać w
terminie do 31 marca 2022 r.).
Za datę zakończenia projektu rozumie się datę zakończenia
rzeczowego realizacji przedsięwzięcia.

Wybór potwierdzenia oszczędności
W ostatnim kroku wybierz sposób potwierdzenia oszczędności

Zapisywanie przedsięwzięcia
Jeśli jeszcze nie wiesz jak wypełnić niektóre pola w formularzu możesz
zapisać WERSJĘ ROBOCZĄ raportu. Będziesz mógł go edytować w
późniejszym terminie.

Po zapisie wersja robocza będzie dostępna w zakładce
PRZEDSIĘWZIĘCIE ROBOCZE

Masz teraz szansę aby edytować/usunąć
wybrane przedsięwzięcie
PAMIĘTA J! oszczędności widoczne w widoku LISTY PRZEDSIĘWZIĘĆ są
przeliczane na tonę oleju ekwiwalentnego – toe.

Jeśli wypełniłeś wszystkie pola i chcesz zapisać raport i go zaakceptować
kliknij ZAPISZ I ZATWIERDŹ.

Po zapisie wersja robocza będzie dostępna w zakładce
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAAKCEPTOWANE

W przypadku zaakceptowanego przedsięwzięcia możesz wyświetlić jego
szczegóły oraz je usunąć.

