Pomoc při rozvoji projektů: Města a regiony, připojené k paktu starostů
a primátorů, sdílí své zkušenosti!
Mnoho signatářů Paktu starostů a primátorů využilo technickou pomoc (TA) k rozvoji projektů v
rámci svých akčních plánů pro udržitelnou energii a změnu klimatu. V nedávno vydané brožuře
jsme shromáždili poznatky získané městy a regiony v celé Evropě, které využívaly nebo v
současné době využívají některou z forem TA, s cílem pomoci budoucím příjemcům podpory, kteří
uspěli v procesu podávání žádostí.

Pomoc při rozvoji projektu Horizont 2020
Na základě zkušenosti… Solrød, Dánsko
V roce 2014 spolupracovala obec Solrød s průmyslovými partnery, dodavateli, prodejnami a
výzkumnými institucemi při vývoji závodu na výrobu bioplynu Solrød Biogas Plant. Tento závod
vyrábí zelenou energii z mořských řas a dalších vedlejších produktů, jako je organický odpad a
hnůj z místních farem. Toto inovativní partnerství veřejného a soukromého sektoru katalyzovalo
mnoho výhod pro širší komunitu obce Solrød a místních zúčastněných stran, a to poskytováním
nových zdrojů obnovitelné energie.
Financování z nástroje MLEI programu Intelligent-Energy Europe* zajistilo financování závěrečné
fáze přípravy, řízení projektů a komunikací a pomohlo s technikami výběrových řízení. Úspěch
projektu se odráží v investici 12,7 mil. EUR do smlouvy na zakázku na klíč na výstavbu
kombinovaného závodu na výrobu bioplynu a tepla a na nákup motoru na bioplyn, při přibližném
snížen CO2 o 40 100 tun CO2 / rok a na výrobu 60 GWh / rok energie z obnovitelných zdrojů.

Na základě zkušenosti… provincie Torino, Itálie
Projekt 2020Together se zrodil z potřeby překonat překážky financování na místní úrovni, aby bylo
možné zahájit renovaci veřejných budov a pouličního osvětlení při zachování energetické
účinnosti. Metropolitní oblast Turína se spojila s regionem Piemont, městem Turín a
environmentálním parkem.
Zvláštní důraz byl kladen na inovativní opatření financování smluv o energetických službách a
zavádění nových forem finančního partnerství mezi místní veřejnou správou a soukromými
investory, jako jsou ESCO (společnosti poskytující energetické služby). Během projektu využilo
inovační model výběrového řízení na energetickou účinnost 11 obcí z metropolitní oblasti Turín,
zatímco dalších 10 obcí zahájilo podobný projekt. Za účelem podpory replikace byl sestaven
„Průvodce pro vypracování smluv EPC – Zkušenosti 2020Together“ (Guide for drawing up EPC
contracts – The 2020Together experience).

Evropského fond pro energetickou účinnost (eeef) – nástroj technické pomoci
Na základě zkušenosti… provincie Ferrara, Itálie
V regionu Emilia Romagna mají čtyři obce, Ferrara, Cento, Mesola a Voghiera, přímý prospěch
z technické pomoci eeef s plánovanými opatřeními na zlepšení pouličního osvětlení a rozsáhlé
modernizace 12 budov (kanceláře, radnice, sportovní zařízení a školy). Služby projektového vývoje
eeef zahrnují technickou podporu při vývoji projektů, provádění počátečních studií a energetických
auditů. Pokud jde o výběr ESCO, bylo poskytnuto právní poradenství ke strukturování procesu
zadávání veřejných zakázek a vytvoření právního rámce. Kromě toho byl definován ověřovací
systém a řešení v oblasti měření pro sledování dosažených úspor. Celkový očekávaný objem
technické pomoci v provincii Ferrara je 30,8 milionu EUR.

Všechny tyto příklady a další naleznete v naší aktuální publikaci: „Pomoc při vývoji projektů
(PDA) – zkušenosti získané od komunity Paktu starostů a primátorů“ (Project Development
Assistance – Lessons learnt from the Covenant of Mayors Community). Horizon 2020, eeef,
ELENA… Zjistěte, který nástroj PDA je jako stvořený pro Vás!

* Program Inteligentní energie – Evropa (Intelligent Energy – Europe - IEE), který byl zahájen v roce 2003 Evropskou
komisí, nabídl pomocnou ruku organizacím, které jsou ochotny zlepšit energetickou udržitelnost. Program EU Horizont
2020 nyní podporuje výzkum, předvádění a zavádění energeticky účinných technologií na trh.

