Βοήθεια στην ανάπτυξη έργου: Οι πόλεις και οι περιφέρειες του
Συμφώνου των Δημάρχων μοιράζονται την εμπειρία τους!
Πολλές από τις υπογράφουσες πόλεις του Συμφώνου των Δημάρχων έχουν χρησιμοποιήσει
μηχανισμούς Τεχνικής Βοήθειας, για να αναπτύξουν έργα στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης τους
για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα. Σε ένα φυλλάδιο το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα,
συγκεντρώσαμε τα διδάγματα που αποκόμισαν οι πόλεις και οι περιφέρειες σε ολόκληρη την
Ευρώπη που χρησιμοποιούν επί του παρόντος ή επωφελήθηκαν από κάποιον από τους
μηχανισμούς Τεχνικής Βοήθειας, με στόχο να βοηθήσουμε τους μελλοντικούς δικαιούχους στη
διαδικασία υποβολής αίτησης.

Βοήθεια στην ανάπτυξη έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
Η εμπειρία… του Solrød, Δανία
Το 2014 ο Δήμος του Solrød συνεργάστηκε με εταίρους του κλάδου, προμηθευτές, σημεία
πώλησης και ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη της Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου του
Solrød. Αυτή η μονάδα παράγει πράσινη ενέργεια από φύκια και άλλα υποπροϊόντα, όπως
οργανικά απόβλητα και κοπριά από τοπικά αγροκτήματα. Αυτή η καινοτόμος σύμπραξη δημόσιουιδιωτικού τομέα επέφερε πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη κοινότητα του Solrød και τους τοπικούς
φορείς, παρέχοντας νέες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.
Η χρηματοδότηση από το μέσο MLEI (Κινητοποίηση Τοπικών Ενεργειακών Επενδύσεων) του
προγράμματος Intelligent-Energy Europe* διασφάλισε τους πόρους για τη φάση της τελικής
προετοιμασίας, τη διαχείριση του έργου και των επικοινωνιών και βοήθησε στις τεχνικές υποβολής
προσφορών. Η επιτυχία του έργου αποδεικνύεται από την επένδυση 12,7 εκατομμυρίων ευρώ για
τη σύναψη μιας σύμβασης συνολικής εκτέλεσης για την κατασκευή ενός σταθμού συμπαραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από βιοαέριο και την αγορά ενός κινητήρα βιοαερίου, με
αποτέλεσμα τη μείωση CO2 κατά περίπου 40.100 τόνους ετησίως και την 60 GWh ενέργειας
ετησίως από ανανεώσιμες πηγές.
Η εμπειρία… της Επαρχίας του Τορίνο, Ιταλία
Το έργο 2020Together γεννήθηκε από την ανάγκη υπέρβασης των χρηματοδοτικών φραγμών σε
τοπικό επίπεδο για την έναρξη του μετεξοπλισμού των δημόσιων κτηρίων και του οδικού φωτισμού
με στόχο την ενεργειακή απόδοση. Η μητροπολιτική περιοχή του Τορίνο συνένωσε τις δυνάμεις της
με την Περιφέρεια του Πιεμόντε, τον Δήμο του Τορίνο και το Περιβαλλοντικό Πάρκο.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα των Συμβάσεων Ενεργειακής
Απόδοσης και στην υλοποίηση νέων μορφών χρηματοδοτικής σύμπραξης μεταξύ τοπικών
δημόσιων διοικήσεων και ιδιωτικών επενδυτών, όπως οι ESCO (Εταιρείες Ενεργειακών
Υπηρεσιών). Κατά τη διάρκεια του έργου, 11 δήμοι από τη μητροπολιτική περιοχή του Τορίνο
επωφελήθηκαν από το καινοτόμο μοντέλο του διαγωνισμού ενεργειακής απόδοσης που
αναπτύχθηκε, ενώ άλλοι 10 δήμοι ξεκίνησαν παρόμοιο έργο. Αναπτύχθηκε ένας «Οδηγός σύναψης
συμβάσεων EPC – Η εμπειρία του προγράμματος 2020Together» (Guide for drawing up EPC
contracts – The 2020Together experience) για την ενθάρρυνση της αναπαραγωγής τέτοιων έργων.

Μέσο Τεχνικής Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (EEEF)
Η εμπειρία… της Επαρχίας της Φεράρα, Ιταλία
Στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια, οι 4 δήμοι της Φεράρα, του Τσέντο, της Μεσόλα και της
Βογκιέρα επωφελούνται απευθείας από την Τεχνική Βοήθεια του EEEF, με προγραμματισμένα
μέτρα για την αναβάθμιση του οδικού φωτισμού και τον λεπτομερή μετεξοπλισμό 12 κτηρίων
(γραφείων, δημαρχείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολείων). Οι υπηρεσίες ανάπτυξης έργου
του EEEF περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη έργου, για τη διεξαγωγή των
αρχικών μελετών και των ενεργειακών ελέγχων. Σε ό,τι αφορά την ESCO, δόθηκαν νομικές
συμβουλές για τη διαμόρφωση της διαδικασίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού και τον ορισμό
του νομικού πλαισίου. Επιπλέον, καθορίστηκαν ένα σύστημα επαλήθευσης και λύσεις μετρήσεων
για την παρακολούθησης των εξοικονομήσεων που επιτεύχθηκαν. Ο συνολικός αναμενόμενος
όγκος της τεχνικής βοήθειας του έργου στην Επαρχία Φεράρα είναι 30,8 εκατομμύρια ευρώ.
Όλα αυτά τα παραδείγματα, και ακόμη περισσότερα, περιλαμβάνονται στην τελευταία μας
δημοσίευση με τίτλο «Βοήθεια στην ανάπτυξη έργου: Τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από
την Κοινότητα του Συμφώνου των Δημάρχων» (Project Development Assistance – Lessons
learnt from the Covenant of Mayors Community). Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), EEEF, ELENA…
Βρείτε ποιο μέσο Βοήθειας στην Ανάπτυξη Έργου είναι κατάλληλο για εσάς!

* Το πρόγραμμα Intelligent Energy – Europe (Intelligent Energy – Europe - IEE), το οποίο υλοποιήθηκε το 2003 από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσέφερε ένα χέρι βοήθειας σε οργανισμούς που ήταν πρόθυμοι να βελτιώσουν την ενεργειακή
βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ υποστηρίζει πλέον την έρευνα, την παρουσίαση και την
αφομοίωση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών από την αγορά.

