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Описание на проекта
Често пъти общините и регионите смятат, че не
разполагат с достатъчно ресурси за инвестиции в
обновяването на съществуващите сгради. Истината е,
че има налични средства, но те се разходват ежедневно
за сметки за енергия, които са твърде високи.
„CITYnvest“ представя примери за модели на
финансиране и реализация, които правят възможни
инвестициите в енергийната ефективност.
„CITYnvest“ е проект по програма „Хоризонт 2020“, който
има за цел да окаже подкрепа и да възпроизведе
успешните иновативни модели на финансиране на
енергийното обновяване на сградите. Дейностите по
проекта са насочени към пет основни области: анализ
и сравнение на иновативните модели на финансиране
и разработването на материали с указания,
прилагането на тези модели в три пилотни проекта,
мониторинг
на
привлечените
инвестиции
и
определяне на ключовите фактори за успех,
широкомащабна програма за обучение в 10 държави и
насърчаване на иновативното финансиране на
енергийната ефективност в сградите.

Какво представляват
иновативните модели на
финансиране?
Те могат да се основават на схеми
като
договори
за
енергоспестяване с гарантиран
резултат
и
да
включват
финансиране от трети страни,
револвиращи фондове, пряко
участие на гражданите, „зелени“
облигации и др. Освен по схемите
на финансиране, тези модели
могат да се различават и по вида
на целевите сгради, вида на
предлаганите
услуги
на
собствениците
на
сградите,
очакваното
намаление
на
енергопотреблението и т.н.
Най-иновативният им аспект е
катализиращата роля на местните
и регионалните власти. Общините
и регионите са тези, които
определят по-общата визия и
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целите на политиката, като самите
те
ръководят
процеса
на
обновяване
и
мобилизират
партньорите, които да следват

На интернет сайта на проекта (www.citynvest.eu) общините и регионите могат да получат
насоки по време на целия процес на разработване на иновативни модели на финансиране —
от избора на най-добрия финансов инструмент, събирането на всички необходими партньори,
разработването на планове за действие до изграждането на специализирани екипи и
стартирането на тръжни процедури за конкретните проекти.
Към настоящия момент „CITYnvest“ е разработил няколко материала за подпомагане на
местните и регионалните власти при разработването на иновативни модели на финансиране:
 Анализ на 26 конкретни примера за финансирането на енергийната ефективност.
 Матрица с препоръки, която помага за избора на най-подходящия финансов и оперативен
модел.
 Ръководството за изграждането на гише за комплексно обслужване по въпросите на
енергийното обновяване дава примери и практически указания за това как да стартирате
проект от нулата стъпка по стъпка.
 Рамката на плана за действие дава отговор на всички въпроси на общините и регионите
относно разработването на модел за финансиране на енергийната ефективност.
 Помощното средство относно пречките помага за проактивното намаляване на рисковете
или трудностите, които често пъти съпътстват разработването или реализирането на
проекти.

Мнения относно „CITYnvest“
„Като осигурява богата информация за различните модели, интернет сайтът ще
способства за тяхното разпространение и за изграждането на капацитет в местните и
регионални администрации. Във време, когато значението на социалните, икономическите
и екологичните проблеми нараства, инвестициите в енергийни спестявания в сградния фонд
са от стратегическо значение за всеки публичен орган“. — Елийз Стейърт (Elise Steyaert),
координатор на „CITYnvest“
„Общините срещат трудности при прилагането на планове за действие за устойчива
енергия поради липсата на финансови ресурси и експертни познания. Единствено проектът
„CITYnvest“ ни дава достъп до нужния капацитет за разработването на проекти за
енергийно обновяване и за осигуряването на финансиране за това обновяване.” —
[анонимен]

Партньори по проекта
„Алианс за климата (Climate Alliance)“ - координатор на проекта
Вече повече от 25 години общините, участващи в сдружението „Алианс за климата“, действат
в партньорство с коренното население на тропическите гори, като обединяват действията на
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местно равнище с глобалната отговорност. Със своите близо 1 700 членове, обхващащи 26
европейски държави, „Алиансът за климата“ е най-голямото сдружение на общините в света,
посветено на действията в областта на климата и единственото, което си е поставило
конкретни цели: всеки град, община или област, участващ в сдружението, е поел ангажимент
за намаляване на емисиите на парникови газове с 10 % на всеки 5 години. Алиансът
насърчава сътрудничеството с местното население, провежда кампании за повишаване на
осведомеността и осигурява множество възможности за обмен.
Съвет на европейските общини и региони (CEMR)
Съветът обединява повече от 130 000 общини, градове и региони, включени в състава на 60
национални сдружения от 42 европейски държави. CEMR насърчава изграждането на
обединена, мирна и демократична Европа на основата на местното самоуправление и при
спазване на принципа на субсидиарността. За постигането на тази цел се работи за засилване
на участието на местните и регионални власти в процеса на вземане на решения на
европейско равнище, за оказване на влияние върху законодателството и политиките и за
обмяната на опит на местно и регионално ниво. По-специално, CEMR е посветил едно от
своите пет приоритетни направления на ефективното използване на ресурсите и околната
среда.
„GRE Liege (Groupement de Redéploiement Economique de Liège)“
„GRE Liege“ е агенция за развитие на провинция Лиеж в Белгия. Тя действа като инкубатор за
големи проекти за развитие в региона. Една от приоритетните ѝ оси е енергията. „GRE Liege“
оказа съдействие на университета в Лиеж и на университетската болница за стартирането на
амбициозен проект за обновяване (30 милиона евро). Освен това агенцията инициира голям
проект за енергийно обновяване в 12 различни публични органа в провинцията, сключвайки
пет договора за енергоспестяване с гарантиран резултат на стойност близо 60 милиона евро
(включително един в болничния сектор, който бе първият по рода си във Валония). Тъй като
„GRE Liege“ вече е изградила специализирана структура в провинцията — гишето за комплексно
обслужване „RenoWatt“ — тя ще работи в тясно сътрудничество с пилотните региони, за да
осигури подобна динамика, адаптирана към техните особености.
Енергиен Център София
Енергиен Център София (ЕЦС) е българска консултантска фирма, специализирана в
реализирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия,
разпространението на информация и популяризирането на иновативни енергийни
технологии. Центърът активно подпомага местните и регионалните власти при разработването
и реализацията на политики за устойчива енергия. ЕЦС има опит в осигуряването на
финансиране за местни инициативи за устойчива енергия, насърчаването на публичночастните партньорства, схемите за ДПЕУ и др. Той е консултирал местните органи при
изготвянето на оценки на база жизнения цикъл, инструменти за подобряване на енергийните
характеристики на сградите, пазарни оценки и практическа реализация на енергийно
ефективни сгради.
„Info Murcia“
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„Info Murcia“ — Instituto de Fomento de la Región de Murcia — е регионална агенция за развитие
в Мурсия, свързана с регионалното министерство на промишлеността, университетите,
предприятията и научните изследвания.
Тя насърчава и подкрепя стопанския сектор в региона чрез различни механизми за
предоставяне на помощ и технически услуги с цел подобряване на конкурентоспособността на
икономиката в областта. Като координатор на Споразумението на кметовете, с подкрепата на
работната група, съставена от представители на други публични органи и общи
администрации, тя оказва подкрепа на подписали споразумението общини в региона за
прилагане на мерки за енергийна ефективност и съдействие за спазването на целите на ЕС за
2020 и 2030 г.
REScoop.eu
REScoop.eu е европейската федерация на гражданските общностни инициативи за
възобновяема енергия и енергийна ефективност. Тази съвсем нова федерация представлява
интересите на гражданите и на кооперациите за възобновяема енергия пред определящите
европейските политики лица и работи за осъществяването на енергийния преход към
енергийна демокрация. REScoop.eu организира срещи за застъпничество, информационни
семинари и сесии за обмен на опит в различни държави от ЕС. Тя също така популяризира
бизнес модела на кооперациите за възобновяема енергия и оказва подкрепа за стартирането
на нови кооперации, като им предоставя полезни инструменти. REScoop.eu осигурява и
финансово посредничество за своите членове. Към настоящия момент федерацията
представлява интересите на 1 200 кооперации в Европа с годишно производство на
възобновяема енергия в размер на 1 500 000 000.
„Energinvest“
„Energinvest“ е стратегическа, финансова и оперативна консултантска фирма, специализирана в
проектирането, изпълнението, оценката и финансирането на инвестиционни програми и
проекти за енергийна ефективност на частни и институционални клиенти. Компанията има
опит в механизмите на финансиране от трети страни, договорите за енергоспестяване с
гарантиран резултат (ДЕСГР), публично-частните партньорства в областта на енергетиката
(ПЧПЕ) и социалните модели на публично-частните инвестиции от трети страни (ИТС) в сектора
на енергийната ефективност. С представителства във Франция и Белгия, „Energinvest“
управлява публични и частни ДПЕУ/ФТС компании за финансирането на проекти за енергийна
ефективност и ДЕСГР.

Съобщения до медиите и публикации
Съобщения до медиите
Съобщения на ЕЦС
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28 март 2016 г.- Hиĸoлaй Meлeмoв eдинoдyшнo бe пpeизбpaн зa пpeдceдaтeл нa APO
(Достъпно е резюме на английски език)
26 май 2016 г. - Асоциацията на родопски общини /АРО/ провежда днес Общо събрание
14 октомври 2016 г.- Стартира инициативата „CITYNVEST“
Съобщения на „INFO Murcia“











30 юли 2015 г.- INFO consigue fondos europeos para elaborar estrategias de mejora en la
eficiencia energética de edificios de enseñanza secundaria de la Región de Murcia (Достъпно
е резюме на английски език)
26 февруари 2016 г.- La Consejería consigue fondos europeos para apoyar la estrategia
regional para la mejora en la eficiencia energética de edificios públicos de titularidad de la
CARM
25 юни 2016 г. - La Comunidad participa en un proyecto pionero que busca nuevas formas
de financiar las inversiones en eficiencia energética (Достъпно е резюме на английски
език)
9 февруари 17 г.- La rehabilitación energética de 24 edificios de la Comunidad supone un
ahorro anual de casi medio millón de euros
5-6 юли 2017 г.- La Comunidad ahorrará más de seis millones de euros al año con la
rehabilitación energética de 448 edificios
17 декември 2017 г.- La Región presenta en Bruselas las medidas de eficiencia energética
que le van a permitir ahorrar más de seis millones de euros al año

Съобщения на „GRE Liege“




31 май 2017 г. Награда „Енергийна услуга“ (Достъпно е резюме на английски език)
11 декември 2017 г. - Среща на върха на една планета RenoWatt в Париж (също на
разположение в EN)
Всички други новини относно проекта „RenoWatt“ са достъпни в раздела за новини на
уебсайта на „GRE Liege“.
Съобщения на „CITYnvest“




20 октомври 2015 г., Съобщение до медиите, достъпно на EN,BG, ES и FR
6 декември 2017 г., Заключителна конференция на „CITYnvest“, съобщение до медиите,
достъпно на EN, BG, ES и FR

Други публикации







Видеоклипове на „CITYnvest“: Какво точно е „CITYnvest“ и Кооперации по линия на
„CITYnvest“
Брошура за „CITYnvest“ EN (достъпна също така на BG, FR и ES)
Листовка за „CITYnvest“ EN (достъпна също така на DE, FR, BG, ES)
Бюлетин на „CITYnves“
Блог за публикации на Информационна система на ЕС за интелигентните градове
Статии с новини
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Информация за контакти
www.citynvest.eu, info@citynvest.eu

Проектът се ползва с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за
отпускане на безвъзмездни средства № 649730.
Отговорност за съдържанието на този сайт носят единствено авторите. Тя не отразява
непременно позицията на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция за малки и средни
предприятия, нито Европейската комисия носят отговорност за начина, по който би могла да се
използва съдържащата се в настоящата публикация информация.
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