Asistență pentru dezvoltarea de proiecte: orașele și regiunile
Convenției primarilor împărtășesc experiența lor!
Mulți dintre semnatarii Convenției primarilor au folosit facilitățile de asistență tehnică pentru
dezvoltarea de proiecte în cadrul planurilor lor de acțiune privind energia durabilă și clima. Într-o
broșură publicată recent, am adunat o serie de lecții învățate de orașe și regiuni din întreaga
Europă care au beneficiat sau beneficiază în prezent de o facilitate de asistență tehnică, cu scopul
de a ajuta viitorii beneficiari în procesul de depunere a candidaturilor.

Asistența pentru dezvoltarea de proiecte Orizont 2020
Experiența orașului Solrød din Danemarca
În 2014, municipalitatea Solrød a cooperat cu parteneri din industrie, furnizori, operatori și
institute de cercetare pentru dezvoltarea stației de biogaz de la Solrød. Stația produce energie
verde din alge și alte produse secundare, cum ar fi deșeurile organice și gunoiul de grajd de la
fermele locale. Acest parteneriat public-privat inovator a catalizat multiple beneficii pentru
comunitatea mai largă din Solrød și părțile interesate de la nivel local, oferind noi surse
regenerabile de energie.
Fondurile obținute prin instrumentul MLEI al programului Energie inteligentă – Europa* au
asigurat finanțarea pentru faza finală a pregătirilor, managementul proiectului și gestionarea
comunicărilor, ajutând totodată cu tehnicile de ofertare. Succesul proiectului este reflectat de
investiția de 12,7 milioane EUR într-un contract la cheie pentru construirea unei centrale de
producție combinată de energie electrică și termică și achiziționarea unei turbine pe biogaz,

reducerea emisiilor de CO2 cu cca. 40 100 tone anual și producerea a 60 GWh/an energie din
surse regenerabile.
Experiența provinciei Torino din Italia
Proiectul 2020Together s-a născut din nevoia de a depăși barierele de finanțare la nivel local
pentru inițierea reabilitării energetice a clădirilor publice și a iluminatului stradal. Zona
metropolitană Torino și-a unit forțele cu regiunea Piemont, orașul Torino și parcul tehnologic
Environment Park.
S-a pus un accent special pe măsurile de finanțare inovatoare pentru contractele de performanță
energetică și pe implementarea unor noi forme de parteneriate financiare între administrațiile
publice locale și investitorii privați, cum ar fi companiile de servicii energetice (ESCO). Cu ocazia
proiectului, 11 municipalități din zona metropolitană Torino au beneficiat de modelul inovator al
licitației concepute pentru îmbunătățirea eficienței energetice, iar alte 10 municipalități au
demarat un proiect similar. S-a întocmit un „Ghid pentru elaborarea contractelor de performanță
energetică (EPC) – Experiența 2020Together” (Guide for drawing up EPC contracts – The
2020Together experience) pentru a încuraja reproducerea acțiunilor.
Fondul european pentru eficiență energetică (EEEF) – Facilitatea pentru asistență tehnică
Experiența provinciei Ferrara din Italia
În regiunea Emilia-Romagna, 4 municipalități – Ferrara, Cento, Mesola și Voghiera – sunt
beneficiare directe ale Facilității pentru asistență tehnică EEEF, prin măsurile planificate de
modernizare a iluminatului stradal și de renovare profundă a 12 clădiri (birouri, primării, centre
sportive și școli). Serviciile pentru dezvoltare de proiecte EEEF includ asistență tehnică pentru
elaborarea proiectelor, efectuarea studiilor inițiale și auditurile energetice. În ceea ce privește
selecția ESCO, s-a oferit asistență juridică pentru structurarea procesului de achiziții publice și
instituirea cadrului legal. De asemenea, s-au definit un sistem de verificare și soluții de măsurare
pentru monitorizarea economiilor realizate. Volumul total preconizat al asistenței tehnice
destinate proiectelor în provincia Ferrara este de 30,8 milioane EUR.

Toate aceste exemple și multe altele pot fi regăsite în publicația noastră recentă: „Asistență
pentru dezvoltarea de proiecte – Lecții învățate de la comunitatea Convenției primarilor”
(Project Development Assistance – Lessons learnt from the Covenant of Mayors Community).
Horizon 2020, EEEF, ELENA… Aflați ce facilitate de asistență pentru dezvoltarea de proiecte vi se
potrivește!

* Lansat în 2003 de Comisia Europeană, programul Energie inteligentă – Europa (Intelligent Energy – Europe (IEE) este menit să ofere o
mână de ajutor organizațiilor care doresc să îmbunătățească sustenabilitatea energetică. Programul Orizont 2020 al UE sprijină acum
cercetarea, activitățile demonstrative și adoptarea de către piață a tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic.

