„CITYnvest“ – в подкрепа на разумните

инвестиции във вашия град
„CITYnvest“ съдейства на местните
власти при въвеждането на
иновативно финансиране за
санирането на обществени
сгради с цел повишаване на
енергийната им ефективност.
Ето защо е важно да се открият
иновативни модели на
финансиране:

Енергийната ефективност
– разумна инвестиция
Енергийната ефективност може да
изиграе съществена роля за
намаляване на емисиите на
CO2 и за подобряване на
енергийната сигурност и има
голям потенциал за насърчаване
на местната икономика и
създаването на работни места.
Към
настоящия
момент
енергийната ефективност е
един от приоритетите на
европейско равнище. Въпреки
това
съществуват
редица
затруднения, които все още
възпрепятстват повсеместното
изпълнение на проектите за
енергийна ефективност.
Четиридесет процента от
потреблението на първична
енергия и 36 % от емисиите на
CO2 в Европа се дължат на
сградите. Заложената от ЕС цел
за 2050 г. е постигане на
енергийни спестявания в

сградния фонд в размер до 80%.
Това налага необходимостта от
разработване, усъвършенстване
и прилагане на иновативни
модели на финансиране на
санирането на сгради за
подобряване на енергийната
им ефективност. Но това не е
достатъчно; необходимо е
също така да се насърчат
частните инвестиции и да се
изготви по-добра нормативна
база. Ето защо бе иницииран
проектът „CITYnvest“.

Местните власти –
катализатор на
алтернативни
решения
Иновативни
модели
на
финансиране, като например
финансиране от трети страни
(ФТС), включващи договори за
енергоспестяване с гарантиран
резултат (ДЕСГР), револвиращи
фондове,
кредити
при
облекчени условия и модели за
взаимопомощ, са разработени в
целия Европейски съюз. Тези
модели са се доказали като
успешни в осигуряването на
финансиране за широкомащабни и
цялостни ремонти с цел
подобряване на енергийната

ефективност на сградите. При
все това те често пъти се
разработват отделно един от
друг и не намират широко
приложение в цяла Европа.
Ние вярваме, че местните
власти играят важна роля за
реализиране на потенциала на
тези
модели
и
за
обединяването
на
всички
ключови участници. Нашата
цел е да повишим техните
познания и капацитет за
разработването на собствени
решения за финансиране и
осигуряване на бърз старт на
санирането на обществените
сгради с цел повишаване на
енергийната им ефективност.

„CITYnvest“ – в подкрепа на

санирането с цел повишаване
наенергийнатаефективност
По линия на „CITYnvest“
съдействаме за въвеждането

„CITYnvest“ накратко
„CITYnvest“ има за цел да окаже подкрепа и да възпроизведе успешните иновативни модели
на финансиране на санирането на обществени сгради с цел подобряване на енергийната им
ефективност. Тези модели включват договори за енергоспестяване с гарантиран резултат
(ДЕСГР), финансиране от трети страни (ФТС), револвиращи фондове, взаимоспомагателни
каси и други. Ние предоставяме практически подробни насоки относно финансирането на
ремонти с цел енергийна ефективност, въвеждаме иновативни модели на финансиране в
три пилотни региона в Белгия, България и Испания и провеждаме мащабна програма за
изграждане на капацитет в 10 държави-членки на ЕС.

на иновативни модели на
финансиране в три пилотни
региона: Белгия (Лиеж),
България (Родопи ) и Испания
(Мурсия). Провеждаме дискусия
за конкретни решения за
финансиране на енергийната
ефективност и стартираме
поредица от инвестиции,
които ще доведат до значителни
икономии на енергия. Също
така изпълняваме мащабна
програма за изграждане на

Знаехте ли, че
„CITYnvest“:


Изгражда капацитета и
усъвършенства уменията
на местните власти?

Спестява енергия?
 Полага основите за
инвестиции в мерки за
цялостно саниране с цел
подобряване на
енергийната
ефективност?
 Определя нормативната
база и политиките?
 Създава устойчиви
работни места?


капацитет с местните власти и
инвеститори в 10 целеви
държави. Помагаме им да
набележат подходящите решения
за финансиране и да стартират
собствените си проекти. В
рамките на 36 месеца ще
обучим 650 представителя на

местните власти и 300 други
заинтересовани лица.
Постоянно наблюдаваме и
подкрепяме конкретните действия
в пилотните региони и десетте
целеви държави от гледна
точка на дългосрочната
ангажираност на заинтересованите
страни. Също така проучваме
потребностите, основните
възможности и възможностите
за финансиране на санирането
с цел подобряване на
енергийната ефективност .
Искаме да се уверим, че
действията по линия на
„CITYnvest“ ще имат трайно
въздействие. Ето защо,
насърчаваме отговорните за
вземането на най-важните
решения лица на местно,
национално и европейско
равнище да координират
дългосрочни стратегии за
финансиране на енергийната
ефективност.

Представител съм на
местната власт. Какво
печелим от това?
„CITYnvest“ ще ви помогне да
разберете иновативните модели
на финансиране. Нашата
колекция от инструктивни
материали и инструменти ще
ви помогне да откриете и
приложите най-подходящите за вас
решения.


В раздела „Често задавани
въпроси“ ще получите

контакт
info@citynvest.eu
www.citynvest.eu

„Проектът се ползва с финансовата подкрепа на програмата
на ЕС за научни изследвания и иновации ‘Хоризонт 2020’“.

основна информация
относно
договорите
за
енергоспестяване
с
гарантиран резултат (ДЕСГР),
финансирането от трети
страни (ФТС), револвиращите
фондове и т.н.


Матрицата за оценка ще ви
помогне да разберете какви
са плюсовете и минусите на
всеки модел и да решите
кой от тях е най-подходящ
за вас.



Големият обем от материали в
нашата библиотека с
ресурси ще ви помогне да
изберете и приложите
иновативни
модели
на
финансиране. Можете да се
възползвате от опита на
„CITYnvest“ в три пилотни
региона и на вашите колеги
в други държави от ЕС.



Благодарение на нашия
раздел за събития ще
можете редовно да се
информирате за найактуалните конференции и
семинари по въпросите на
алтернативните модели на
финансиране на мерките за
енергийна ефективност в
сградите.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

