Експертно-інформаційний семінар і технологічний тур «Енергоефективність (EE) у громадах» Словенії

Міська адміністрація м. Словень Градець

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО
ЗАХОДАХ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГРОМАДСЬКИХ
БУДІВЛЯХ
м. Словень Градець 16.5.2019, Словенія

Операційний простір
• Площа 736,9 км2
• Населення 46 352
• 8 муніципалітетів

Організаційна форма
Міська адміністрація м. Словень Градець –
провідний партнер
• Спільне управління муніципалітету
– Проектний департамент / завдання
• Державні замовлення, державно-приватне
партнерство
• Розробка проектів і допомога в розробці проектів,
підтримка у прийнятті рішень…
• Заявки на участь у тендерах
• Технічна підтримка, співпраця у сфері досліджень і
розробок…
• Звіти і експертні оцінки….
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Енергетична модернізація
громадських будівель
Державний
сектор
Ширший
державний сектор

Державний сектор
- муніципалітети

Засновник від
муніципалітету
Державний
засновник
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Процес прийняття рішень по
заходах з енергоефективності
• Визначення сфер пріоритетного втручання і відповідних
стратегій для розгортання проектів сталого
енергетичного розвитку (СЕР) у будівлях
• Рамкові умови доступу до економічних, соціальних,
енергетичних та екологічних наслідків проектів СЕР у
будівлях
• Інформація для розуміння ряду потенційних і відповідних
механізмів фінансування, які можуть використовуватися
для досягнення оптимальних результатів і наслідків
• Ідеї і належна практика планування і реалізації програм і
проектів СЕР
• Підтримка у розробці рамкових умов ефективного
моніторингу для проектів і програм СЕР
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Процес прийняття рішень по
заходах з енергоефективності
Дорожня карта для реалізації програми фінансування
енергетичної модернізації будівель:
1. Розробка програми
2. Реалізація програми
3. Менеджмент і оцінка програми
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Формування програми
а)
б)
в)

Бар’єри для доступу
Доступ до національного/місцевого контексту і законодавства
Використання технічної допомоги для розробки програм

а)
б)

Визначення цільових категорій будівель
Визначення бенефіціарів та відповідних кінцевих реципієнтів

3. Визначення
цільового рівня
модернізації та
економії енергії

а)
б)
в)
г)
д)
е)

Визначення рівня запланованої економії енергії та використання ВДЕ
Визначення відповідних типів заходів
Визначення пакетів заходів і порогових значень ефективності
Варіанти доступу для глибокої реконструкції
Визначення критеріїв включення
Визначення бажаних супутніх переваг

4. Вибір механізмів
фінансування

а)
б)
в)
г)

Вибір варіанту реалізації
Доступ до окремих механізмів фінансування
Оцінка потенційних комбінацій форм підтримки
Вибір правильних варіантів

5. Вибір супутніх
заходів

а)
б)
в)

Допомога у розробці проекту
Сертифікація і попередній відбір виконавців
Підтримка розвитку ланцюжка місцевих постачальників послуг СЕР

а)
б)
в)

Посилання на правила ЄС щодо питань моніторингу та оцінки
Розробка моделі логіки втручання
Визначення відповідних показників

1. Створення програми і
визначення цілей та
пріоритетів

Розробка програми

2. Визначення
придатних будівель і
кінцевих реципієнтів

6. Розробка цілей і
показників
програми

7

Формування програми

Реалізація
програми

7. Старт процесу
подання заявки

8. Вибір
проектів

9. Виплата коштів

а) Визначення процесу і розкладу
б) Визначення критеріїв оцінки проекту
в) Визначення інформації, яку повинні надати учасники

а) Проходження попередніх етапів для вибору проекту
б) Створення відповідних рамкових умов для вибору проектів

а) Оцінка варіантів виплати коштів
б) Забезпечення дотримання вимог

8

Менеджмент
і оцінка
програми

Формування програми

10. Моніторинг
показників
окремих
проектів
11. Оцінка
показників
програми

а) Оцінка варіантів моніторингу проекту
б) Розробка плану вимірювань і верифікації

а) Посилання на правила ЄС щодо моніторингу й оцінки
б) Адаптація вимог до конкретної програми
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Дякую Вам за увагу!

