Помощ при разработката на проекти: градовете и регионите,
подписали Споразумението на кметовете, споделят опита си!
Много от подписалите Споразумението на кметовете са използвали средствата за
техническа помощ (ТП) за разработване на проекти като част от своите планове за действие
за устойчива енергия и климат. В наскоро издадена брошура сме събрали уроци, научени от
градовете и регионите в цяла Европа, които са се възползвали или понастоящем използват
едно от средствата за ТП с цел да помогнат на бъдещите бенефициенти в процеса на
кандидатстване.

Помощ за развитие на проекти „Хоризонт 2020“
Опитът на ... Солрьод, Дания
През 2014 г. община Солрьод си сътрудничи с индустриални партньори, доставчици,
търговски обекти и изследователски институции за разработването на Централата за
производство на биогаз в Солрьод. Тази централа произвежда зелена енергия от водорасли
и други странични продукти като органични отпадъци и оборски тор от местни ферми. Това
иновативно публично-частно партньорство доведе до множество ползи за широката общност
на Солрьод и местните заинтересовани страни, като предостави нови източници на
възобновяема енергия.
Финансирането от инструмента MLEI на програмата Intelligent-Energy Europe* осигури
финансиране за заключителната подготвителна фаза, управлението на проектите и
комуникациите и помогна при провеждането на тръжни техники. Успехът на проекта се
отразява в инвестиция в размер на 12,7 млн. евро в договор до ключ за изграждането на
комбинирана централа за производство на топлинна и електрическа енергия и закупуването
на двигател за биогаз, приблизително намаление на CO2 с 40 100 тона CO2/година и

производство на 60 GWh/година енергия от възобновяеми източници.
Опитът на... провинция Торино, Италия
Проектът „2020Together“ се породи от необходимостта да се преодолеят финансовите
бариери на местно ниво, за да се започне обновяване на енергийната ефективност на
обществените сгради и уличното осветление. Столичният район на Торино се обедини с
региона Пиемонт, града Торино и екологичния парк.
Специално внимание беше отделено на иновативните мерки за финансиране на договори за
енергийна ефективност и прилагането на нови форми на финансови партньорства между
местните публични администрации и частни инвеститори като ESCO (компании за енергийни
услуги). По време на проекта 11 общини от столичния регион на Торино се възползваха от
иновативния модел на търга за енергийна ефективност, докато други 10 общини започнаха
подобен проект. Беше разработено „Ръководство за съставяне на EPC договори - опитът на
2020 Together“ (Guide for drawing up EPC contracts – The 2020Together experience), за да
насърчи повторяемостта.

Механизъм за техническа помощ от Европейския фонд за енергийна
ефективност (eeef)
Опитът на... провинция Ферара, Италия
В района на Емилия Романя, четирите общини Ферара, Центо, Месола и Вогиера директно
се възползват от техническата помощ на eeef с планирани мерки за модернизиране на
уличното осветление и основно обновяване на 12 сгради (офиси, кметства, спортни
съоръжения и училища). Услугите за разработване на проекти на eeef включват техническа
поддръжка при разработването на проекти за извършване на първоначалните проучвания и
енергийни одити. По отношение на подбора на ESCO бяха предоставени правни съвети за
структурирането на процеса на обществените поръчки и за създаването на правна рамка.
Освен това бяха дефинирани система за проверка и решения за измерване, за да се следят
постигнатите спестявания. Общият очакван обем на проектите за техническа помощ в
провинция Ферара е 30,8 млн. евро.

Всички тези примери и други такива можете да намерите в последната ни публикация:
„Помощ за развитие на проекти - уроци, научени от общността на Споразумението на
кметовете“ (Project Development Assistance – Lessons learnt from the Covenant of Mayors
Community).
Horizon 2020, eeef, ELENA ... Разберете кой PDA инструмент е създаден за Вас!

* Стартирала през 2003 г. от Европейската комисия, програмата Интелигентна енергия - Европа (Intelligent Energy –
Europe - IEE) предложи помощ на организации, желаещи да подобрят енергийната устойчивост. Програмата на ЕС
„Хоризонт 2020“ сега подкрепя изследванията, демонстрациите и внедряването на пазара на енергийно ефективни
технологии

