Projektu izstrādes palīdzība: Pilsētu mēru pakta pilsētas un reģioni
dalās savā pieredzē!
Daudzi no Pilsētu mēru pakta parakstītājiem ir izmantojuši tehniskās palīdzības iespējas, lai
izstrādātu projektus savu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu ietvaros. Nesen
publicētā bukletā mēs esam apkopojuši mācības, ko guvušas pilsētas un reģioni visā Eiropā, kuri
sekmīgi izmantojuši vai turpina izmantot kādu no palīdzības iespējām, ar mērķi palīdzēt
turpmākiem atbalsta saņēmējiem pieteikuma iesniegšanas procesā.

“Apvārsnis 2020” projektu izstrādes palīdzība
Solrodas (Dānija) pieredze
Solrodas pašvaldība 2014. gadā sadarbojās ar industrijas partneriem, piegādātājiem, tirgotājiem
un pētniecības iestādēm, lai izveidotu Solrodas biogāzes ražotni. Tā ražo enerģiju no jūraszālēm
un citiem blakusproduktiem, piemēram, organiskiem atkritumiem un mēsliem no vietējām
saimniecībām. Šī inovatīvā valsts un privātā sektora partnerība nesa vairākus ieguvumus Solrodas
kopienai un vietējām ieinteresētajām pusēm, sniedzot jaunus atjaunojamās enerģijas avotus.
Finansējums no programmas “Saprātīga enerģija Eiropai!”* MLEI instrumenta nodrošināja
līdzekļus galīgās sagatavošanas posmam, projekta un saziņas pārvaldībai, kā arī palīdzēja ar
piedāvājumu konkursa metodēm. Projekta panākumi atspoguļojas 12,7 miljonu investīcijā līgumā
par kombinētas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražotnes būvniecību un biogāzes iekārtas
iegādi, CO2 izmešu samazinājumā par aptuveni 40 100 tonnām CO2 gadā un 60 GWh ražošanā
gadā, izmantojot atjaunojamo resursu enerģiju.

Turīnas provinces (Itālija) pieredze
Projekts “2020Together” radās no nepieciešamības pārvarēt finanšu šķēršļus vietējā līmenī, lai
sāktu sabiedrisko ēku un ielu apgaismojuma energoefektivitātes atjaunošanu. Turīnas metropoles
apgabals apvienoja spēkus ar Pjemontas reģionu, Turīnas pilsētu un Vides parku.
Īpaša uzmanība tika vērsta uz inovatīviem energoefektivitātes līgumu finansēšanas līdzekļiem un
jauna veida finanšu partnerību ieviešanu starp vietējām pārvaldes iestādēm un privātiem
investoriem, piemēram, energopakalpojumu uzņēmumiem. Projekta laikā 11 pašvaldības Turīnas
metropoles apgabalā izmantoja izveidoto inovatīvo energoefektivitātes konkursu modeli, savukārt
vēl 10 citas pašvaldības ir sākušas līdzīgu projektu. Lai veicinātu šīs pieredzes pārņemšanu, ir
izveidota “Rokasgrāmata energopakalpojumu uzņēmumu līgumu sagatavošanai – 2020Together
pieredze (Guide for drawing up EPC contracts – The 2020Together experience).

Eiropas Energoefektivitātes fonda (eeef) tehniskās palīdzības iespējas
Ferrāras provinces (Itālija) pieredze
Emīlijas-Romanjas reģionā četras pašvaldības Ferrāra, Cento, Mesola un Vogijera ir tiešas
ieguvējas no eeef tehniskās palīdzības, plānojot uzlabot ielu apgaismojumu un dziļi modernizēt 12
ēkas (birojus, administratīvās ēkas, sporta telpas un skolas). eef projektu izstrādes pakalpojumi
ietver tehnisko atbalstu sākotnējās izpētes un energoauditu veikšanā. Attiecībā uz
energopakalpojumu uzņēmumu izvēli ir sniegtas juridiskas konsultācijas par publisko iepirkumu
procesa struktūru un tiesisko regulējumu. Turklāt tika noteikta pārbaužu sistēma un mērīšanas
risinājumi, lai uzraudzītu iegūtos ietaupījumus. Kopējais paredzētais tehniskās palīdzības projektu
apjoms Ferrāras provincē ir 30,8 miljoni eiro.
Visi šie un citi piemēri ir atrodami mūsu jaunākajā publikācijā: “Projektu izstrādes palīdzība –
Mācības no Pilsētu mēru pakta kopienas” (Project Development Assistance – Lessons learnt
from the Covenant of Mayors Community). Apvārsnis 2020 (Horizon 2020), eeef, ELENA…
Noskaidrojiet, kuras projektu izstrādes palīdzības iespējas ir piemērotas jums!

* Programma “Saprātīga enerģija Eiropai!” (Intelligent Energy – Europe (IEE)), kuru 2003. gadā aizsāka Eiropas
Komisija, sniedza palīdzīgu roku organizācijām, kuras vēlējās uzlabot enerģētikas ilgtspējību. ES programma “Apvārsnis
2020” tagad atbalsta energoefektīvu tehnoloģiju izpēti, demonstrēšanu un ieviešanu tirgū.

