Wsparcie w opracowywaniu przedsięwzięć: miasta i regiony należące do
Porozumienia Burmistrzów dzielą się doświadczeniami!
Wielu sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów skorzystało z pomocy technicznej przy
opracowywaniu przedsięwzięć w ramach planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.
W niedawno wydanej broszurze zebraliśmy wnioski wyciągnięte przez miasta i regiony w całej
Europie, które skorzystały z pomocy technicznej lub właśnie ją wykorzystują, aby pomóc przyszłym
beneficjentom w procesie składania wniosków.

Pomoc w zakresie opracowywania przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont
2020”
Doświadczenie... Solrød w Danii
W 2014 r. gmina Solrød współpracowała z partnerami przemysłowymi, dostawcami, punktami
sprzedaży i instytucjami badawczymi przy budowie w Solrød instalacji na biogaz. Zakład ten
wytwarza zieloną energię z wodorostów morskich i innych produktów ubocznych takich jak odpady
organiczne i obornik z lokalnych gospodarstw rolnych. To innowacyjne partnerstwo publicznoprywatne stało się katalizatorem wielu korzyści dla szerszej społeczności Solrød i lokalnych
zainteresowanych podmiotów dzięki możliwości zaoferowania nowych źródeł energii odnawialnej.
Finansowanie z instrumentu MLEI programu Inteligentna Energia — Europa* zapewniło środki
niezbędne w związku z końcową fazą przygotowawczą, zarządzaniem przedsięwzięciem i
dotyczącą go komunikacją oraz pomogło w zastosowaniu technik przetargowych. Sukces
przedsięwzięcia przejawia się w kwocie 12,7 mln euro, jaka wynika z umowy na budowę „pod
klucz” elektrociepłowni na biogaz oraz zakup silnika na biogaz, przybliżonej redukcji emisji CO2 o
40 100 ton rocznie oraz produkcji 60 GWh/rok energii ze źródeł odnawialnych.

Doświadczenie... prowincji Turyn we Włoszech
Przedsięwzięcie 2020Together zrodziło się z potrzeby przezwyciężenia barier finansowych na
poziomie lokalnym w celu rozpoczęcia renowacji budynków publicznych i oświetlenia ulicznego
pod kątem efektywności energetycznej. Obszar metropolitalny Turynu połączył siły z regionem
Piemontu, miastem Turyn i Parkiem Środowiska.
Szczególną uwagę poświęcono innowacyjnym środkom finansowania umów o poprawę
efektywności energetycznej oraz wdrażaniu nowych form partnerstwa finansowego między
lokalnymi jednostkami administracji publicznej a inwestorami prywatnymi takimi jak ESCO
(przedsiębiorstwo usług energetycznych). W trakcie realizacji przedsięwzięcia 11 gmin z obszaru
metropolitalnego Turynu skorzystało z innowacyjnego modelu opracowanego w ramach przetargu
na efektywność energetyczną, podczas gdy kolejne 10 gmin rozpoczęło realizację podobnego
przedsięwzięcia. W celu zachęcenia do powielania rozwiązań opracowano „Przewodnik dotyczący
sporządzania umów w ramach programu poprawy efektywności energetycznej — doświadczenia
2020Together” (Guide for drawing up EPC contracts – The 2020Together experience).

Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej (eeef) — Instrument
Pomocy Technicznej
Doświadczenie... prowincji Ferrara we Włoszech
W regionie Emilia Romagna 4 gminy: Ferrara, Cento, Mesola i Voghiera bezpośrednio korzystają z
pomocy technicznej eeef w zakresie planowanych działań mających na celu modernizację
oświetlenia ulicznego i gruntowną przebudowę 12 budynków (biur, ratuszy, obiektów sportowych i
szkół). Do usług w zakresie tworzenia przedsięwzięć objętych eeef zalicza się wsparcie techniczne
dotyczące tworzenia przedsięwzięć oraz przeprowadzenie wstępnych badań i audytów
energetycznych. Jeśli chodzi o wybór ESCO, udzielono porad prawnych w celu nadania
odpowiedniej struktury procesowi udzielania zamówień publicznych i ustanowienia ram prawnych.
Ponadto zdefiniowano system weryfikacji i rozwiązania pomiarowe w celu monitorowania
osiągniętych oszczędności. Łączna przewidywana wartość pomocy technicznej w prowincji Ferrara
wynosi 30,8 mln EUR.
Wszystkie te i inne przykłady można znaleźć w naszej najnowszej publikacji: „Pomoc w zakresie
opracowywania przedsięwzięć — wnioski wyciągnięte przez społeczność Porozumienia
Burmistrzów” (Project Development Assistance – Lessons learnt from the Covenant of Mayors
Community). Horyzont 2020 (Horizon 2020), eeef, ELENA… Dowiedz się, który mechanizm
wsparcia w opracowywaniu przedsięwzięć jest odpowiedni dla Ciebie!

* Uruchomiony w 2003 r. przez Komisję Europejską program Inteligentna Energia — Europa (Intelligent Energy – Europe
- IEE) zaoferował pomoc organizacjom pragnącym poprawić zrównoważenie energetyczne. Unijny program „Horyzont
2020” wspiera obecnie badania, prezentację i wprowadzanie na rynek energooszczędnych technologii.

