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Травень 2019 р.МАРИБОР



ЕНЕРГЕТИЧНЕ АГЕНТСТВО ПОДРАВ’Я З 2006 РОКУ

Energap – регіональний центр знань та ідей

• Підтримка впровадження місцевих/регіональних
енергетичних планів

• Енергоаудит громадських та приватних будівель
• Інформація, поради і навчання з питань енергоменеджменту
• Підвищення рівня обізнаності з питань енергоефективності, 

відновлюваних джерел енергії і транспорту
• Пошук фондів стимулювання енергоменеджменту на

національному на міжнародному рівні
• Реалізація проектів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та

раціонального використання енергії (РВЕ)
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ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

• Університет Марибора, Торгова палата у регіоні та у Словенії, Палата промислів,

установи

• Менеджери і користувачі громадських будівель

• Фахівці, експерти, державні комунальні служби (управління відходами, стічними

водами, вуличне освітлення, централізоване опалення)

• Університетський клінічний центр у Мариборі

• Міністерства, організації ЄС, установи, партнери

• Компанії ЕСКО, територіально-виробничі комплекси
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ПРОЕКТИ

• Енергоменеджмент у громадських будівлях

– 300 будівель

• Енергетичні аудити і сертифікація

• Центральний енергоменеджмент на далекій відстані

6



ПРИНЦИПИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

• плануй (P) – дій (D) –

перевіряй (C) – впливай (A)
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Рис. 1. Основні елементи системи енергоменеджменту (СЕМ)
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРАНСПОРТ

• Велосипеди

• Електротранспорт

• Громадські
автобуси



ФІНАНСУВАННЯ

• «Зелені» облігації

• Фонди, ЄІБ,….

• Проекти ЄС

• Краудфандинг
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Представлення ефективності затрат протягом строку реалізації проекту
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ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ

• Від дитячих садочків до вищих навчальних закладів

• Практичні семінари

• Тренінги

17



May 2019

СЕЛНИЦЯ-ОБ-ДРАВІ



MUNICIPLAITY SELNICA OB DRAVI



МУНІЦИПАЛІТЕТ СЕЛНИЦЯ-ОБ-ДРАВІ

• Створено у 1998 р.

• 4600 жителів

• 64 км2

• Долина Драва і гориста місцевість – найвища точка 970 м

• 15 працівників, 15 членів міської ради

• Повільний розвиток, головним чином інфраструктури питної води і каналізації, 

новий Будинок культури – відсутня фінансова сталість

• Бюджет 3,7 млн євро, відсутнє планування і контроль витрат

• Школа, дитсадок, пожежна частина, Будинок культури, 140 км доріг, 15 км доріг державного значення

20



У 2019 РОЦІ І НАДАЛІ

• Втілення теорій та ідей

• Цілі екологічно сталого розвитку

• Дії за збереження клімату

• Бачення «розумного села»

• Комунікаційна діяльність

• Залучення громадськості

• Належний менеджмент: 

плануй – дій – перевіряй - впливай
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ПЛАНУВАННЯ

• Будівлі з низьким енергоспоживанням

• Нові відновлювані джерела енергії

• Ремонт будівель

• Субсидії громадянам

• Енергетична спільнота

• Національна та міжнародна співпраця (Університет Марибора, Університетський

клінічний центр у Мариборі, Торгова палата, FEDARENE, Угода мерів)
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ЗБІР ДАНИХ

• Використання енергії у домогосподарстві

• Джерела енергії у домогосподарстві

• Вік фонду будівель

• Місцевий енергетичний

потенціал

• Місцеві компанії

• Розумні лічильники і датчики
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РЕСУРСИ

• Деревинна біомаса

• Теплові насоси

• Фотовольтаїка (ФВ)

• Вторинне тепло зі стічної системи??

• Співпраця з університетом Марибора
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РЕАЛІЗАЦІЯ

• ФВ для перекачування питної води

• ФВ для станції очищення стічних вод
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ФВ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ СТИХІЙНИМИ ЛИХАМИ –
БУДІВЛЯ ПОЖЕЖНОЇ ЧАСТИНИ

• Співпраця з «Червоним хрестом»

• Розумні датчики і точки вимірювання для збору екологічних даних
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ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ – МОНІТОРИНГ І ЗАОЩАДЖЕННЯ27



ФІНАНСУВАННЯ

• Проект ЄС

• Державно-приватне партнерство

• Заощадження

• Енергетична спільнота
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ДЯКУЮ ВАМ ЗА УВАГУ!

• Муніципалітет розпочав з гідроелектростанції у 1918 році і продовжить екологічно

сталий розвиток!
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