Hulp bij projectontwikkeling: burgemeesters, steden en regio's van het
Burgemeestersconvenant delen hun ervaringen!
Veel van de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant hebben gebruikgemaakt van de
mogelijkheden voor Technische Bijstand (TA) om projecten te ontwikkelen in het kader van hun
actieplannen voor duurzame energie en klimaat. In een onlangs verschenen brochure delen we de
ervaringen van steden en regio's in heel Europa die gebruikgemaakt hebben of momenteel
gebruikmaken van een van de TA-bureaus, om zo toekomstige gebruikers te helpen bij de
aanvraagprocedure.

Hulp bij het ontwikkelen van het Horizon 2020-project
De ervaring van .... Solrød, Denemarken
In 2014 heeft de gemeente Solrød samengewerkt met partners uit de industrie, leveranciers,
outlets en onderzoeksinstellingen om de Biogascentrale van Solrød te ontwikkelen. Deze centrale
produceert groene energie uit zeewier en nevenproducten zoals organisch afval en mest van
lokale boerderijen. Deze innovatieve publiek-private samenwerking heeft een groot aantal
voordelen opgeleverd voor de ganse gemeenschap van Solrød en lokale belanghebbenden door
nieuwe bronnen van hernieuwbare energie aan te bieden.
De financiering door het MLEI-instrument van het Intelligent Energy Europe*-programma
verzekerde de nodige middelen voor de laatste voorbereidingsfase, de communicatie omtrent en
de opvolging van het project, en de aanbestedingstechnieken. Het succes van het project kan
afgemeten worden aan een investering van 12,7 miljoen euro in een kant-en-klaar contract voor de
bouw van een warmtekrachtcentrale op biogas en de aankoop van een biogasmotor, een
vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 40.100 ton CO2/jaar en de productie van 60
GWh/jaar aan energie uit hernieuwbare bronnen.

De ervaring van... de provincie Turijn, Italië
Het 2020Together-project is ontstaan uit de noodzaak om financiële obstakels op lokaal niveau te
overwinnen en te kunnen starten met de energierenovatie van openbare gebouwen en
straatverlichting. De agglomeratie Turijn werkte samen met de regio Piemonte, de stad Turijn en
het Milieupark.
Speciale
aandacht
ging
naar
innovatieve
financieringsmaatregelen
van
de
energieprestatiecontracten en het invoeren van nieuwe vormen van financiële samenwerkingen
tussen lokale overheden en private investeerders zoals ESCO's (dienstverlenende bedrijven op
het vlak van energie). Tijdens het project konden 11 gemeenten uit de agglomeratie van Turijn
profiteren van het vernieuwende aanbestedingsmodel voor energie-efficiëntie, terwijl 10 andere
gemeenten een gelijkaardig project zijn gestart. Er is een "Gids voor het opstellen van EPCcontracten - De 2020Together-ervaring" (Guide for drawing up EPC contracts – The 2020Together
experience) ontwikkeld om anderen aan te moedigen dit voorbeeld te volgen.

Dienst voor Technische Bijstand van het Europees Fonds voor energie-efficiëntie
(eeef)
De ervaring van... de provincie Ferrara, Italië
In de regio Emilia Romagna profiteren de vier gemeenten Ferrara, Cento, Mesola en Voghiera
rechtstreeks van de technische bijstand van eeef, met geplande maatregelen om de
straatverlichting te verbeteren en twaalf gebouwen (kantoren, gemeentehuizen, sportfaciliteiten en
scholen) grondig te renoveren. De diensten voor de ontwikkeling van het eeef-project omvatten
technische ondersteuning bij de ontwikkeling van het project en om de eerste studies en
energieaudits uit te voeren. Er wordt juridisch advies gegeven omtrent de ESCO-selectie, om het
proces van openbare aanbestedingen te structureren en bij het opzetten van een wettelijk kader.
Bovendien werden een opvolgsysteem en meetmethodes gedefinieerd om de behaalde
besparingen te monitoren. Het verwachte projectvolume van de technische bijstand in de provincie
Ferrara bedraagt in totaal 30,8 miljoen euro.
Al deze voorbeelden en meer zijn te vinden in onze laatste publicatie: 'Hulp bij het ontwikkelen
van Projecten – Ervaringen van collega’s van het Burgemeestersconvenant' (Project
Development Assistance – Lessons learnt from the Covenant of Mayors Community). Horizon
2020, eeef, ELENA.... Ontdek welk PDA-hulpmiddel het best bij u past!

* Het programma Intelligente Energie - Europa (Intelligent Energy – Europe - IEE) dat in 2003 door de Europese
Commissie werd gelanceerd, bood hulp aan organisaties die wilden investeren in de duurzaamheid van hun
energievoorziening. Nu ondersteunt het EU-programma Horizon 2020 het onderzoek, het aantonen van de werking en
de marktintroductie van energie-efficiënte technologieën.

