Від зобов'язання до дії

Ян Едвін Ваандерс
Керівник команди підтримки демонстраційних проектів

Проект Європейської Комісії, що впроваджується консорціумом організацій, під керівництвом
Kommunalkredit Public Consulting : Асоціація європейських муніципалітетів Energy Cities, GOPA,
GOPA Cartrmill, Асоціація Енергоефективні міста України, Грузинський центр енергоефективності
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Східне партнерство демонстраційних проектів
- це програма, що фінансується ЄС і передбачає створення для місцевих влад
нових можливостей для впровадження заходів з ПДСЕР чи подібних планів
Технічна підтримка, спрямована на
планування та впровадження
енергоефективних заходів та
моніторування отриманих
результатів

20 пілотних проектів, що демонструють ефективні дії місцевої влади в
сфері енергоефективності
Набутий досвід та результати
широко розповсюджуються у
регіоні, з тим щоб інші змогли
відтворити успіх першопрохідців

Полегшення доступу міст до
джерел фінансування інвестиційних
проектів у ділянці сталої енергетики через надання їм грантів для
опрацювання технічних та фінансових аспектів проектних пропозицій

стимули

фінанси

ноу-хау

Стимул
•

Окреслено 20 демонстраційних проектів в Україні,
Молдові, Грузії, Білорусі та Вірменії, які покликані
надихнути на практичні дії інші громади

•

Ці інтервенції в муніципальну інфраструктуру
відображають потреби та пріоритети міст-підписантів
«Угоди мерів», зафіксовані у їх Планах дій зі сталого
енергетичного розвитку і мають розмаїту технічну
природу:

•

•

Термозоляція громадських або житлових будівель

•

Вуличне освітлення на основі світлодіодів

•

Екологічний транспорт і мобільність

•

Енергоефективне теплопостачання

Демонстраційні проекти підживлені грантами від ЄС у
розмірі від 400 000 до 1500000 євро, що покриває до
80% загального обсягу бюджету кожного з проектів.

стимули

Ноу-хау
• Технічна допомога в плануванні,
реалізації, моніторингу заходів проекту та
інформуванні про ці заходи;
• Спеціальні технічні знання від фахівців
Об'єднаного дослідницького центру
Європейської Комісії, котрі спеціалізуються
у питаннях сталої енергетики поселень, з
питань:
•
•

Моніторингу споживання енергії та
зменшення викидів CO2 на території міста
Забезпечення інформацією та
посиланнями на кращий світовий досвід
для відповідних категорій робіт

ноу-хау

Фінанси
Створюється Інструмент пітримки муніципальних проектів,
який дозволить містам профінансувати підготовку масштабних
проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики:
• Під егідою Європейського інвестиційного
банку та у співпраці з іншими міжнародними
фінансовими інституціями (ЄБРР, KfW та ін.)
• З урахуванням потреб і пріоритетів місцевої
влади

• У формі грантів, призначених для технічної та
фінансової підготовки інвестиційних проектів
(розробка ТЕО, дослідження ринку,
енергетичні обстеження, підготовка тендерів
для закупівель)

фінанси

Складаємо докупи
• Поради та допомога від спеціальної групи
підтримки
• Обмін знаннями, успіхами та уроками для
засвоєння

• Сприяння у побудові мереж спілкування
та у налагодженні обміну досвідом з
іншими органами влади у країнах
Східного Партнерства
• Допомога муніципалітетам у отриманні
стимул
техдопомоги від проекту Угода МерівСхід, Об'єднаного дослідницького центру
Єврокомісії та спеціального Інструменту
підтримки муніципальних проектів

фінанси

ноу-хау

Чи є питання?
Дякую Вам за увагу!

У разі виникнення запитань чи при пошуках
додаткової інформації звертайтеся, будь-ласка, до
Команди підтримки демонстраційних проектів,
офіс якої розташований у Львові
Тел: +380-32-2535262
Ел-пошта: sudep-east@eumayors.eu

