KOMUNIKAT PRASOWY
4 grudnia 2018 r.

#DalkiaDlaKlimatu
#DalkiaNaCOP24
#EnergomodernizacjaZgwarancją
Dalkia stawia na rozwój projektów z obszaru efektywności energetycznej
zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego
Dalkia (grupa EDF), lider usług energetycznych we Francji, stawia na rozwój projektów z obszaru efektywności
energetycznej zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Jérôme Ladrière, Wiceprezes Dalkii wziął
udział w panelu otwierającym konferencję EEC Green Congress, która odbywa się w Katowicach równolegle
do konferencji COP24.
Konferencja COP24 to przełomowe wydarzenie określające kierunki dalszych działań w polityce klimatycznej. Dalkia
jako wiodąca firma w obszarze transformacji energetycznej jest zaangażowana w optymalizację zużycia energii i
zrównoważony rozwój na poziomie globalnym i lokalnym. Bierzemy odpowiedzialność za wpływ naszych działań
biznesowych na środowisko i lokalne społeczności. W oparciu o ustalenia COP24, chcemy dalej wyznaczać standardy
w usługach efektywności energetycznej, podkreślił Jérôme Ladrière, Wiceprezes ds. Rozwoju Międzynarodowego
Grupy Dalkia.
Konferencja klimatyczna ONZ to najważniejsze globalne wydarzenie poświęcone polityce klimatycznej. Tegoroczna, 24
Sesja Konferencji - COP24 - odbywa się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia.
DALKIA – LIDER W DZIEDZINIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII WE FRANCJI
Dalkia, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów w dziedzinie usług energetycznych we Francji. Dalkia oferuje
„szyte na miarę” rozwiązania dla budynków, miast, samorządów, władz lokalnych i obiektów przemysłowych w
odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Grupa zapewnia swoim klientom możliwość kontroli
całego łańcucha energetycznego, od dostaw energii po optymalizację zużycia, w tym konserwację instalacji
i sterowanie nią. Spółka gwarantuje osiągnięcie określonych wyników w długim okresie. W 2017 r. obroty Dalkii
wyniosły 4 miliardy euro. W ramach swoich działań spółka wykazała oszczędności energii na poziomie 6,5 TWh,
redukując swoim klientom emisje CO2 o 4,1 Mt.
DALKIA POLSKA – PARTNEREM LOKALNYCH SAMORZĄDÓW I MIAST DLA OCHRONY KLIMATU
Polski rynek energetyczny oferuje szerokie możliwości rozwoju dla firm o najwyższej wiedzy i doświadczeniu.
Z sukcesem współpracujemy z lokalnymi partnerami przy projektach z zakresu efektywności energetycznej. Wiele
z unikatowych rozwiązań wdrożonych przez nas w Polsce staje się wzorem dla innych projektów realizowanych w
Grupie Dalkia.
W październiku br. Dalkia podpisała porozumienie z Gdynią w sprawie współpracy na rzecz poprawy efektywności
energetycznej budynków poprzez ograniczanie zużycia energii końcowej: cieplnej, chłodu i elektrycznej. W ramach
współpracy Dalkia udostępniła miastu nową wersję autorskiego systemu invisoLite® do zarządzania efektywnością
energetyczną w budynkach miejskich. Celem projektu jest ograniczenie wydatków energetycznych gminy średnio o 2030%, oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.
W ubiegłym roku Dalkia zrealizowała projekt w Sosnowcu. To pierwsza w Polsce energomodernizacja mieszkaniowa
zrealizowana w formule PPP, gdzie Dalkia jako partner prywatny, udzieliła kontraktowej gwarancji utrzymania niskiego
poziomu zużycia energii. Dzięki temu zamawiający – podmiot publiczny zapewnił efektywność energetyczną dla
mieszkańców nie ponosząc samodzielnie ryzyka efektu końcowego projektu. Inwestycja obejmowała 22 budynki
mieszkalne (538 lokali) i żłobek, w których zlikwidowano blisko 1000 pieców węglowych. Projekt energomodernizacji
osiedla Juliusz, po pierwszym okresie eksploatacji potwierdził wysoką efektywność energetyczną zmodernizowanych
budynków mieszkalnych i sieci ciepłowniczej. Zrealizowany projekt pozwala rocznie ograniczyć w Sosnowcu emisję
CO2 o 8000 ton i emisję pyłów o 81 ton.
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