Projektfejlesztési támogatás: A Polgármesterek Szövetségéhez tartozó
városok és régiók megosztják a tapasztalataikat!
A Polgármesterek Szövetsége aláírói közül már sokan használták a Szakmai Támogatási (SZT)
eszközöket Fenntartható Energia- és Klímaakcióterveik részeként indított projektjeik
fejlesztéséhez. Egy nemrégiben összeállított kiadványban Európa-szerte összegyűjtöttük az SZT
eszközökben részesülő, vagy azokat jelenleg felhasználó városok és régiók által magtapasztalt
tanulságokat azért, hogy a jövőbeni kedvezményezetteket segítsük a jelentkezési folyamat során.

Horizont 2020 projektfejlesztési támogatás
Solrød (Dánia) tapasztalata…
2014-ben Solrød önkormányzata ipari partnerekkel, beszállítókkal, piacokkal és kutatóintézetekkel
együttműködve kifejlesztette a Solrød Biogáz Erőművet. Ez az erőmű tengeri moszatból, valamint
egyéb, helyi gazdaságokból származó szerves hulladékból és trágyából állít elő zöld energiát. Ez
az innovatív köz- és magánszféra partnerség a megújuló energia új forrásainak biztosítása által
többszörös előnyt jelent Solrød tágabb közösségének, illetve a helyi érdekelt feleknek.
Az Intelligens energia – Európa* program MLEI eszközéből érkező finanszírozás biztosította a
végső előkészítési ütem, valamint a projekt- és kommunikációs menedzsment anyagi hátterét, és
segített a pályázati technikák kialakításánál. A projekt sikerét remekül tükrözi az a kulcsrakész
szerződésbe történő, 12,7 millió euró értékű befektetés, mely egy kombinált hő- és biogáz erőmű
létrehozására és egy biogázmotor megvásárlására irányul, mellyel körülbelül évente 40 100
tonnával csökkenthető a CO2 kibocsátás és 60 GWh megújuló forrásból származó energia
termelhető.

Torino tartomány (Olaszország) tapasztalata...
A 2020Together (Együtt) projektet a középületek és utcák közvilágításának energiahatékony
felújítására irányuló, helyi szinten jelentkező anyagi korlátok leküzdésének szükséglete keltette
életre. Torino nagyvárosi területe összefogott Piemont régióval, Torino városával és a
Környezetvédelmi Parkkal.
Különleges figyelmet fordítottak az energiahatékonyság-alapú szerződések (EPC) innovatív
finanszírozási intézkedéseire, valamint a helyi önkormányzatok és a magánbefektetők, például az
ESCO-k (energetikai szolgáltató vállalkozások) közötti pénzügyi együttműködések új formáinak
alkalmazására. A projekt során Torino nagyvárosi területének 11 önkormányzata részesült a
kidolgozott energiahatékonysági pályázat innovatív modellje által nyújtott előnyökben, miközben
további 10 önkormányzat vágott bele hasonló projektbe. A jó példa megismétlésének ösztönzésére
kidolgozták az „EPC szerződések útmutatója – A 2020Together tapasztalatai” (Guide for drawing
up EPC contracts – The 2020Together experience) című kiadványukat.

Európai Energiahatékonysági Alap (eeef) Szakmai Segítségnyújtási Eszköz
Ferrara tartomány (Olaszország) tapasztalata...
Emilia Romagna régió négy önkormányzata: Ferrara, Cento, Mesola és Voghiera közvetlenül
részesül az eeef Szakmai Segítségnyújtási Eszköz által nyújtott előnyökből az utcai közvilágítás és
12 épület (irodák, városházák, sportlétesítmények és iskolák) teljes körű, utólagos felújítására
irányuló tervezett intézkedéseik kapcsán. Az eeef projektfejlesztési szolgáltatásai projektfejlesztési
szakmai támogatást is magukban foglalnak, melyek előzetes tanulmányok kidolgozását és
energetikai auditok elvégzését jelentik. Az ESCO-k kiválasztását illetően jogi tanácsot kaptak a
közbeszerzési eljárás felépítéséhez és a jogi keretek megteremtéséhez. Emellett az elért
megtakarítások nyomon követésére egy ellenőrzési rendszer és mérési megoldások is
kidolgozásra kerültek. A Ferrara tartománnyal kapcsolatos projekt szakmai támogatására irányuló
támogatás teljes várható költségvetése 30,8 millió euró.
Az összes fenti példa megtalálható a legutóbbi kiadványunkban: „Projektfejlesztési támogatás –
A Polgármesterek Szövetsége által levont tanulságok” (Project Development Assistance –
Lessons learnt from the Covenant of Mayors Community). Horizon 2020, eeef, ELENA... Válassza
ki az Önnek megfelelő projektfejlesztési támogatási eszközt!

* A 2003-ban az Európai Bizottság által útjára indított, Intelligens energia – Európa (Intelligent Energy – Europe - IEE)
program segédkezet nyújtott az olyan szervezetek számára, amelyek javítani akarták energia-fenntarthatóságukat. Az
EU Horizont 2020 programja ma az az energiahatékony technológiák kutatását, bemutatását és piaci bevezetését
támogatja.

