Projektų rengimo parama: Merų pakto miestai ir regionai dalijasi savo
patirtimi!
Daugelis Merų pakto signatarų pasinaudojo techninės pagalbos (TP) priemonėmis kurdami
projektus įgyvendinant savo Tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų planus.
Siekdami padėti būsimiems paramos gavėjams paraiškų teikimo procese neseniai išleistoje
brošiūroje surinkome visos Europos miestų ir regionų, kurie sėkmingai naudojosi arba šiuo metu
naudojasi viena iš TP priemonių, patirtį.

„Horizontas 2020“ Projektų rengimo parama
Patirtimi dalinasi...Solriodo miestas, Danija
2014 m. Solriodo savivaldybė bendradarbiavo su pramonės partneriais, tiekėjais, pardavimo
zonomis ir mokslinių tyrimų įstaigomis, siekdama atidaryti Solriodo biodujų gamyklą. Šioje
gamykloje iš jūros dumblių ir kitų šalutinių produktų, tokių kaip organinės atliekos ir mėšlas iš
vietinių ūkių, yra gaminama žalioji energija. Ši novatoriška viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė
suteikė daug naudos platesnei Solriodo bendruomenei ir vietos suinteresuotiems subjektams
suteikdama naujus atsinaujinančios energijos šaltinius.
Finansavimas iš programos „Pažangi energetika Europai“* MLEI priemonės užtikrino lėšas
paskutiniam pasirengimo etapui, projektų ir komunikacijos valdymui, padėjo panaudoti tinkamą
konkursų metodiką. Projekto sėkmė atsispindi 12,7 mln. EUR investicijoje į užbaigtą sutartį dėl
kombinuotos šilumos ir elektros energijos biodujų jėgainės statybos ir biodujų variklio pirkimo, kurie
apytiksliai sumažina CO2 išmetimą 40 100 tonų per metus ir sąlygoja kasmetinę 60 GWh energijos
gamybą iš atsinaujinančių šaltinių.

Patirtimi dalinasi...Turino provincija, Italija
Projektas „2020TOGETHER“ atsirado iš poreikio įveikti finansavimo kliūtis vietos lygiu, kad būtų
galima pradėti atnaujinimo darbus, susijusius su efektyviu energijos vartojimu viešųjų pastatų ir
gatvių apšvietimo srityse. Turino didmiesčio teritorijos apjungė savo jėgas su Pjemonto regionu,
Turino miestu ir Aplinkosaugos parku.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas novatoriškoms energijos vartojimo efektyvumo sutarčių
finansavimo priemonėms ir naujų formų finansinių partnerysčių tarp vietos viešojo administravimo
institucijų ir privačių investuotojų, tokių kaip energetikos komunalinių paslaugų įmonės,
įgyvendinimui. Projekto metu 11 Turino didmiesčio teritorijų savivaldybių pasinaudojo sukurtu
naujovišku energijos vartojimo efektyvumo konkurso modeliu, o dar 10 savivaldybių pradėjo
įgyvendinti panašų projektą. Siekiant paskatinti šios praktikos atkartojimą, buvo sudarytos šios
gairės: „SEVE sudarymo vadovas – projekto 2020TOGETHER naudinga patirtis“ (Guide for
drawing up EPC contracts – The 2020Together experience).

Europos efektyvaus energijos vartojimo fondo techninės pagalbos priemonė
Patirtimi dalinasi...Feraros provincija, Italija
Emilijos-Romanijos regione esančios 4 savivaldybės – Ferara, Čentas, Mesola ir Vogjera –
tiesiogiai gauna naudos iš Europos efektyvaus energijos vartojimo fondo techninės pagalbos
priemonės: planuojamos priemonės atnaujinti gatvių apšvietimą ir nuodugniai modernizuoti 12
pastatų (biurų, miestų auditorijų, sporto infrastruktūrų ir mokyklų). Europos efektyvaus energijos
vartojimo fondo projekto rengimo paslaugos apima techninę paramą rengiant projektą, atliekant
pradinius tyrimus ir energetinius auditus. SEVE atrankos proceso metu buvo suteiktos teisinės
konsultacijos viešųjų pirkimų procesui struktūrinti ir teisinei sistemai nustatyti. Be to, buvo apibrėžta
patikros sistema ir matavimo sprendimai, siekiant stebėti sutaupytas lėšas. Bendra numatoma
techninės pagalbos projekto suma Feraros provincijoje yra 30,8 mln. EUR.

Šiuos ir dar daugiau pavyzdžių galite rasti mūsų naujausiame leidinyje „Projektų rengimo parama
– Merų pakto bendruomenės patirtis“ (Project Development Assistance – Lessons learnt from
the Covenant of Mayors Community). „Horizontas 2020“ (Horizon 2020), „eeef“, „ELENA“…
Sužinokite, kokia PRP priemonė yra skirta jums!

* 2003 m. Europos Komisijos inicijuota programa „Pažangi energetika Europai“ (Intelligent Energy – Europe - IEE)
pasiūlė pagalbą organizacijoms, norinčioms pagerinti energijos tvarumą. ES programa „Horizontas 2020“ dabar remia
efektyviai energiją vartojančių technologijų mokslinius tyrimus, demonstravimą ir įsitvirtinimą rinkoje.

