Stöd till projektutveckling: Borgmästaravtalets städer och regioner
berättar om sina erfarenheter!
Många av deltagarna i borgmästaravtalet har använt sig av tekniskt bistånd för att utveckla
projekt som ingår i deras planer för hållbar energi och ett hållbart klimat. I en nyutgiven
broschyr har vi samlat de lärdomar som gjorts av europeiska städer och regioner där man
haft nytta av eller för närvarande använder instrument för tekniskt bistånd. Syftet är att
hjälpa framtida mottagare med ansökningsprocessen.

Stöd till projektutveckling via Horisont 2020
Erfarenheten från ... Solrød, Danmark
År 2014 samarbetade den danska kommunen Solrød med industripartners, leverantörer,
distributörer och forskningsinstitutioner för att utveckla Solrøds biogasanläggning.
Anläggningen producerar grön energi från alger och andra biprodukter som organiskt avfall
och gödsel från lokala lantbruk. Detta innovativa exempel på privat-offentlig samverkan
genererade flera fördelar för lokala intressenter såväl som kommunen som helhet genom att
tillhandahålla nya källor för förnybar energi.
Finansiering från MLEI-instrumentet i programmet Intelligent energi – Europa* säkrade
resurser till den sista förberedelsefasen, projektledning och kommunikationshantering, och
bidrog även till upphandlingsmetoder. Projektets framgång yttrar sig bland annat i en
investering på 12,7 miljoner euro i form av ett totalentreprenadskontrakt för uppförandet av
ett biogasdrivet kraftvärmeverk och inköpet av en biogasdriven motor. Det har också har lett

till en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 40 100 ton CO2/år och gett upphov till en
produktion på 60 GWh/år av energi från förnybara källor.
Erfarenheten från ... Provinsen Turin, Italien
Projektet 2020Together uppstod ur ett behov att övervinna lokala finansieringshinder för att
komma igång med energieffektivisering av offentliga byggnader och gatubelysning.
Storstadsregionen Turin inledde ett samarbete med regionen Piemonte, staden Turin och
företaget Environment Park.
Man fokuserade särskilt på innovativa finansieringsmetoder för avtal om energiprestanda
och införandet av nya former av ekonomiska samarbeten mellan lokala offentliga
myndigheter och privata investerare, t.ex. ESCOs (energitjänstföretag). Under projektet
kunde 11 kommuner i stadsområdet kring Turin begagna sig av den nydanande modell som
utvecklades för upphandlingsprocessen för energieffektivisering, medan 10 andra
kommuner startade ett liknande projekt. Man har även tagit fram en guide för upprättande
av avtal om energiprestanda baserat på erfarenheten från 2020Together-projektet (Guide for
drawing up EPC contracts – The 2020Together experience), i syfte att uppmuntra andra att
använda samma tillvägagångssätt.

Europeiska fonden för energieffektivitet (EEEF) – tekniskt bistånd
Erfarenheten från ... Provinsen Ferrara, Italien
I Emilia Romagna-regionen har de 4 kommunerna Ferrara, Cento, Mesola och Voghiera haft
direkt nytta av tekniskt bistånd via EEEF i samband med planerad uppgradering av
gatubelysning och omfattande eftermontering av 12 byggnader (kontor, stadshus,
idrottsanläggningar och skolor). De projektutvecklingstjänster som erbjuds av EEEF omfattar
bland annat tekniskt bistånd vid projektutveckling, inledande studier och energibesiktning.
När det gäller urvalsprocessen för energitjänstföretag har man erhållit juridisk rådgivning
angående strukturering av det offentliga upphandlingsförfarandet och det rättsliga
regelverket. Man har även upprättat system och lösningar för verifiering och mätning av de
besparingar som uppnås. Det tekniska biståndet till projekten i Ferraraprovinsen uppgår till
30,8 miljoner euro.

Alla dessa exempel återfinns i vår senaste publikation: "Projektutvecklingsstöd – lärdomar
från deltagare i borgmästaravtalet" (Project Development Assistance – Lessons learnt
from the Covenant of Mayors Community). Horizon 2020, EEEF, ELENA ... Ta reda på vilken
typ av projektutvecklingsstöd som passar dig!

* Programmet Intelligent energi – Europa (Intelligent Energy – Europe IEE) lanserades av EU-kommissionen år 2003 och erbjuder stöd till organisationer
som vill förbättra sin energihållbarhet. EU-programmet Horisont 2020 stöder nu forskning, utprovning och marknadslansering av energieffektiv teknik.

