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Festivalul Transnational "Orașul tau
este energia ta!", a avut loc la Sofia
între 29 septembrie și 03 octombrie.
Activitățile incluse au fost următoarele:
8 workshop-uri tematice vizitate de 190 de
reprezentanți ai tuturor partenerilor de proiect și
reprezentanți ai comunității academice, actorii locali
și factorii de decizie;
Concursul transnational de desene pentru copii.
Toate desenele participantilor din partea țărilor
partenere in proiect au fost expuse în Sofia City
Garden;
Concursul de eseuri pentru elevii de liceu;
Publicarea unei broșuri cu câștigătorii de pe primele
trei locuri la concursul de eseuri și primele trei locuri
de la concursul de desene;
O piesă de teatru speciala pentru copii a fost
realizata în cadrul proiectului, care prezintă și
explică tinerilor importanța punerii în aplicare a unor
măsuri simple, cotidiene de eficiență energetică în
viața lor de zi cu zi. Piesa a fost prezentată în 24 de
școli locale din municipiul Sofia și a atins 3846 de
copii;

8 demonstrații de diferite tehnologii pentru EE și
SER au atras interesul a 98 de experți în EE și SER
din țările SEE cu temele:" Masuri integrate de EE și
RES si Managementul energiei la Spitalul „Tzaritza
Ioanna"; "Instalație de tratare a apei în satul
Kubratovo"; prima "Grădinița Verde" din Bulgaria
cu pompă termala de căldură "water–to-water"
instalata, etc.;vizitatori internationali;

November 2014

Au fost organizate Zilele porților deschise la
Laboratorul central pentru energie solară și RES din
cadrul Academiei Bulgare de Științe.
La inchiderea Festivalului a fost organizata o pistă
pentru biciclete într-unul dintre cele mai mari
parcuri din Sofia (Yuzhen Park) care a atras atenția a
280 de fani ai bicicletelor, rolelor, patinelor,
skateboard-uri-lor și diferitelor vehicule prietenoase
cu mediul, cu vârstă intre 2 ani si peste 70 de ani si
s-au alaturat inițiativei care a promovat măsuri de
EE, pe care cetățenii le-ar putea pune în aplicare în
viața lor de zi cu zi, precum și stilul de viata
prietenos cu mediul prin utilizarea de vehicule
alternative în mediul urban;
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Punctul final al pistei a fost un spațiu mare deschis in
parc unde diferite activitati de divertisment au fost
organizate pentru participanți:
Copiii s-au bucurat de piesa de teatru realizata special
pentru eveniment "Stingeti lumina - Plantează un
copac"
După ce piesa s-a încheiat au fost organizate
antrenamente gratuite pentru plimbarea cu bicicleta in
siguranță în merdiul urban

Cetățenii care au participat la eveniment au avut ocazia
de a testa biciclete electrice și segway-uri
Informații despre Festivalul Energiei au fost difuzate la
4 posturi de televiziune cu acoperire națională.
Mai mult de 40 de articole și comunicate de presă au
fost publicate pentru diseminarea evenimentului
"Orasul tau este Energiei ta" si au fost citite de 7945
părți interesate.
Municipalitatea Sofia
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WP 4 – Chestionar online: rezultate
Proiectul „EnVision2020” a fost conceput pentru a
valorifica și exploata mai multe fluxuri de date pentru
identificarea tehnologiilor energetice cu cel mai mare
potențial de a optimiza utilizarea energiei în orașele și
regiunile Europei de Sud-Est. Această sursă de date a
inclus:
1) Cercetare de Birou - pentru a descoperi profilul
consumului de energie a orașelor țintă și pentru a
servi drept bază pentru acțiunile viitoare;
2) Ateliere de consultanta pentru Tehnologii cheie și
Financiara – necesare pentru a elabora liste de
potențiale opțiuni de tehnologii energetice și
instrumentele financiare necesare pentru a le
sprijini;
3) Un Chestionar online pentru Technologii cheie pentru a explora specificul acestor tehnologii,
prin extinderea și aprofundarea bazei de
informații pentru recomandări de politici;
4) Grupuri de experți - să analizeze aceste fluxuri de
date și să elaboreze rapoarte locale de analiză.
Chestionarul online pentru Tehnologii Cheie a fost
alcatuit din două părți. Prima parte a fost conceputa
pentru a investiga potențialul orașelor țintă și a
regiunilor în implementarea Planului pentru
Tehnologii Energetice Strategice al Comisiei
Europene (SET-Plan). SET-Plan prezintă 19
tehnologii energetice strategice precum și progresele
necesare pentru dezvoltarea și implementarea lor, care
pot ajuta UE să îndeplinească tintele energetice pentru
2020 și 2050. A doua parte a interviului, care este
punctul central al acestui articol, cerceteaza profund
specificul energetic local și potentialul de eficiența
energetică locală a orașelor și regiunilor, pentru a
prioritiza driverele și obstacolele din calea dezvoltării
și utilizării tehnologiilor specifice contextului,
identificate în timpul atelierelor pentru tehnologiicheie.
În această a doua parte a studiului, s-au primit in total
158 de răspunsuri astfel: 50 din România, 41 din
Bulgaria, 26 din Grecia, 26 din Italia, și 15 din
Croația. Respondenții au fost în mare parte
reprezentanți ai organismelor publice (45), 37 de
reprezentanti ai ONG-uri și 32 care reprezintă institute
de cercetare și/sau universități (a se vedea tabelul 1).
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Table 1 – Apartenenta institutionala a respondentilor la partea a doua a interviului
online privind tehnologiile cheie
Producatori
de energie

Organisme
publice

Institute de
cercetare

ONG

Organisme
internationale

Altii

Total

Bulgaria

2

4

4

24

0

7

41

Grecia

3

14

8

0

1

0

26

Croatia

1

8

2

2

1

1

15

Italia

6

10

5

1

0

4

26

Romania

7

9

13

10

2

9

50

Total

19

45

32

37

4

21

158

În a doua parte a interviului online, nu au putut fi analizate
raspunsurile impreuna, având în vedere diferenta
geografică a acestora, fiecare partener de proiect și grup de
experti a fost însărcinat cu analiza răspunsurilor pentru
orașul/regiunea lor. Metodologia pentru această analiză a
constat in identificarea tehnologiilor în care respondenții au
avut cel mai înalt nivel de expertiză, și apoi analizarea
datelor (de exemplu, drivere și obstacole etc.) pentru ele.
Apoi, aceste tehnologii au fost analizate acelea pe care
respondenții crezut că sunt "Cele mai promitatoare" și cele
care au "Cel mai mare potențial de a contribui la
optimizarea consumului de energie”. Cele care s-au clasat
pe primele locuri in ambele cazuri au fost selectate pentru
analiza suplimentara.

După aplicarea unui coeficient de ponderare la
numărul de răspunsuri din fiecare categorie - pentru
a reflecta importanța anilor de experiență în analiza performanța energetică a clădirilor a rămas
tehnologia cea mai bine-cunoscuta dintre toate
opțiunile.
Având în vedere că performanța energetică a
clădirilor a fost, de asemenea, selectata ca zona cea
mai promițătoare de energie pentru cercetare (cu 13
respondenți), urmată de Incălzire solară termică
Solar și răcire (cu 10) și de termoficare (cu 8),
monitorizarea progresului pentru acest domeniu
tehnologic în regiune a fost văzută ca deosebit de
importantă. Nu este posibil să se generalizeze aceste
concluzii pentru a concluziona definitiv că eficiența
energetică a clădirilor este văzută cea mai mare zona
de prioritate de către toți experți în Bulgaria. Cu
toate acestea, având în vedere că economia bulgară
este cea mai dependenta de energie din Uniunea
Europeană, și că sectorul rezidențial este responsabil
pentru mai mult de un sfert din consumul final de
energie, este greu de negat că un accent pe eficiența
energetică pentru acest domeniu este justificata.
În urma analizei sondajului on-line, experți au
evaluat informațiile în timpul dezvoltării Rapoartelor
de Analiza Locale. În cele din urmă, ei au fost
arbitrii finali a ceea ce datele puteau însemna,
înainte atelierelor de dezvoltare a hartilor
tehnologice.
Concluziile lor se bazează pe o asociere de cercetare
a surselor de date agregate menționate mai sus, cum
ar fi sondajul online, precum și pe cunoștințele si
experienta pe care au dobandito în timpul carierei
lor. În timp ce rapoartele Locale de Analiză au fost
principal factor utilizat pentru a justifica acțiunile
privind foile de parcurs pe energie, experții de la
atelierelor de dezvoltare a hartilor tehnologice (de
exemplu
cercetători,
factorii
de
decizie,
reprezentanți ai sectorului privat, etc.) au avut
libertatea de a discuta cele mai bune metode pentru a
proiecta o strategie energetica pentru orașul lor.
Pentru a se asigura că punctele de vedere ale
cetățenilor în cauză și alte părți interesate sunt
încorporate în versiunea finală din foile de parcurs,
vor fi puse la dispoziție pentru sugestiile în timpul
unei consultări on-linetimp de o lună, înainte de a fi
aprobat de către autoritățile competente din
Envision 2020 orașe / regiuni.
Arc Fund
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WP 5 – Noi instrumente
financiare: bune practici locale
Rezultatul proiectului EnVision`2020 este dezvoltarea de
viziuni clare și realiste pentru o un viitor energetic mai
bun al mai multor orașe din Sud Estul Europei, și anume
Salonic, Sofia, Bucuresti, Zagreb, Maribor, Fermo și
Potenza. Orașele au prezentat cele mai bune practici în
finanțarea surselor de energie regenerabila și noi forme
de energie. Diferitele aspecte de finanțare sunt aratate în
următoarele bune practici:
Orașul București a aplicat o schemă de finanțare
combinat, inclusiv capitaluri proprii, credite bancare și
credite de furnizor acordate de către producătorul unui
parc solar. Investiția totală se ridică la 900.000 de euro.
Parcul fotovoltaic a fost construit timp de 18 luni și are o
putere instalata de 654 kW / h.
Un exemplu bun este construirea unui sistem de
termoficare bazat pe lemn in municipiul MirenKostanjevica. Prin intermediul achizițiilor publice o
companie a fost selectată și a fost semnat un contract de
concesiune pentru furnizarea de utilități locale de abur și
apă caldă în municipiu. Compania a proiectat și construit
sistemul. Investiția totală s-a ridicat la 678,210 euro.
Concesionarul a aplicat cu succes la apelul de coeziune
DOLB 3 și a câștigat 50% din subvenție. Diferenta a fost
acoperita prin credit bancar. DOLB 3 este o licitație
publică în cadrul Programului Operațional pentru Mediu
și Infrastructura de Transport pentru co-finanțarea
sectorului de încălzire pe biomasă pentru perioada 20112015, în procent de 30-50% din costurile eligibile ale
investiției.
În orașul Zagreb Fondul pentru Protecția Mediului și
Eficiență Energetică, în colaborare cu Ministerul
Mediului și Protecției Naturii a anunțat două apeluri
publice pentru subvenționarea achiziționării de vehicule
electrice și hibride. Fondul oferă până la 40% din prețul
autovehiculului. Subvenția pentru cumpărarea de
vehicule electrice se ridică până la 70.000 HRK (9.245
euro), și pentru achiziționarea de vehicule hibrid "plugin" - până la 50.000 (6.600 euro), pentru vehicule hibride
care emit 100 g CO2/km, suma este de până la 30.000
HRK (3.900 euro). În cazul persoanelor fizice, suma
maxima care poate fi obținuta este de 70.000 kn, iar în
cazul companiilor și întreprinderilor, această sumă este
de 350.000 HRK. În anul 2014, fondul a oferit 8 milioane
HRK pentru persoane fizice și 6 milioane pentru
companii și întreprinderi.
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Datorită interesului mare, suma inițială de 7 milioane
HRK pentru subvenționarea a crescut la 14 milioane
HRK.
În orașul Sofia renovarea școlilor publice și grădinițor
este finanțata prin Fondul Internațional de Asistenta
pentru Dezafectarea Centralei de la Kozloduy (KIDSF).
În noiembrie 1999, Guvernul Bulgar și CE au semnat
un Memorandum de înțelegere în care Guvernul Bulgar
și-a asumat angajamentul de a închide și dezafecta
Unitatile 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozloduy.
Fondul este stabilit și administrat de BERD cu scopul
de a sprijini activitățile de dezafectare și de a atenua
consecințele negative ale închiderii anticipate a
unităților. KIDSF finanțează restructurarea necesara,
actualizarea și modernizarea sectoarelor de producție,
transport și distribuție de energie precum și măsurile de
eficiență energetică.
În orașele italiene Fermo și Potenza au fost furnizate
certificate albe sau certificate de eficiență energetica
pentru promovarea conservarii energiei de către
Decretele ministeriale din 20 iulie 2004, prin
mecanismul de certificate de eficiență energetică care
prevede că obiectivele economice obligatorii sunt
stabilite în fiecare an pentru distribuitorii de energie
electrică și gaze naturale, si prin urmare, trebuie să se
întoarcă anual la stat un anumit număr de acțiuni.
Certificatele de eficiență energetică se pot obține prin
realizarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței
energetice la utilizările finale. Intervențiile sunt
realizabile de către părțile menționate mai sus
(denumite "părțile obligate"), sau prin companii de
servicii energetice acreditate in registrul corespunzator.
În cazul în care părțile responsabile sunt în
imposibilitatea de a obține numărul de acțiuni
determinate prin acțiuni directe, ele dobândesc
calificările necesare pentru a îndeplini obligațiiile lor de
catre aceste companii.
Numărul total al bunelor practici colectate în cadrul
proiectului EnVision`2020 se ridică la 44.
Cele mai importante surse financiare în
conformitate cu răspunsurile expertilor din toate
orasele sunt subvențiile și fondurile UE. În peste 38%
dintre exemple granturile UE sunt o parte importantă
din fondurile eco naționale și regionale, multe dintre
exemplele bune sunt, de asemenea, diverse proiecte UE
pentru Surse de energie regenerabile, etc. Astfel de
aplicari sunt Programele ELENA, JESSICA și Energie
Inteligentă pentru Europa, precum și programele
operaționale ale UE pentru renovarea clădirilor, etc.
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Orașul București este o excepție subliniind exemple de
investiții private pentru RES și noi forme de energie.
Subventiile si fondurile naționale și regionale
(municipale) sunt considerate ca instrumente
financiare de bază în 35% din bunele exemplele citate
pentru finantarea RES. Comparativ cu subventiile UE
diferența este de numai 3%, ceea ce înseamnă că, în
ciuda diferențelor de politici regionale și de strategii
pentru dezvoltarea sectorului RES regiunile și orașele
aloca o suma considerabilă din bugetele lor pentru
investiții in RES.
Orasul Zagreb este un bun exemplu pentru utilizarea
subventiilor si fonduri nationale si regionale pentru
incurajarea companiilor precum si persoanele fizice
sa investeasca in RES.

Un bun exemplu este Fondul KIDSF din Bulgaria,
care sprijina în principal, proiecte legate de
construcția de centrale electrice din noua generație.
Instrumente financiare inovatoare cum ar fi
contractele ESCO și ipotecile verzi reprezinta
aproximativ 17% din bunele exemple. Orașele Fermo,
Potenza și București folosesc contractele ESCO pentru
iluminatul public si construirea de instalații de tratare a
deșeurilor.
Împrumuturile bancare pentru finanțarea RES sunt
folosite în cele mai multe orașe provenind, în principal,
din bănci ale UE, cum ar fi BERD și BEI. Acestea
reprezinta aproape 7%, ceea ce înseamnă că băncile nu
sunt recunoscute ca o sursă de bază pentru finanțare
RES.
Investițiile private sunt considerate ca o sursă
financiară în România pentru investiții în RES și
producerea energiei electrice și termice din gaz de
depozit, biogaz, etc.
Pe baza acestui fond bogat, experiență financiară,
consultări și ateliere de lucru, toate orasele partenere
au elaborat foi de parcurs pentru dezvoltarea utilizării
RES și de noi forme de energie.
Pentru informații cu privire la posibilitățile financiare
ale RES și noi forme de energie și foi de parcurs ale
orașelor, vă rugăm să vizitați site-ul: www.envision2020.eu.

Sofena
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WP 6: Formularea si implementarea
politicilor energetice in orasele SEE
partenere
EnVision'2020 vizează abordarea provocării de
ecologizare consumului de energie în orașele/regiunile
țintă, contribuind la realizarea obiectivelor politice
pentru anul 2020. Acest obiectiv va fi atins prin
revizuirea dinamicilor energetice actuale ale orașelor
țintă, în scopul de a identifica măsurile și tehnologiile
specifice care ar putea contribui la atingerea acestor
obiective energetice.
Obiectivul proiectului EnVision'2020 este de a sprijini
dezvoltarea unui cadru politic și opțiuni specifice
pentru reducerea consumului de energie față de o bază
în fiecare oraș SEE partener, în acelasi timp menținand
sau îmbunătățind condițiile de trai. Proiectul
EnVision'2020 este atintit asupra orașelor din sud-estul
Europei. Cu toate acestea, având în vedere că nivelul
municipal este afectat de politici, strategii și legislații
regionale, naționale și europene, în mod clar ca nu pot
fi izolate de aceste influențe.
Prin intermediul rețelei de parteneri și a părților
interesate create în timpul acțiunii, proiectul are ca
scop transferul de bune practici în dezvoltarea și
formularea politicilor. Activitățile includ dezvoltarea
de dialoguri politice privind utilizarea sporită de
energie regenerabila și măsuri de eficiența energetică.
Activitățile proiectului, de asemenea, cauta în mod
activ să identifice și să promoveze tehnologii care in
final vor conduce la cele mai bune rezultate cu cele
mai mici costuri.
Proiectul va genera: măsuri concrete de politică pentru
orașele SEE bazate pe:
(i) foi de parcurs de tehnologii și de politici pentru a fi
dezvoltate
(ii) cadrul financiar și propunerea de noi instrumente
financiare, precum și recomandări de politici pentru
diferite niveluri de guvernare legate de legislație și
inițiative viitoare.
Foaia de parcurs tehnologica pentru fiecare dintre
orașele-țintă are un orizont de timp până în 2020.
Foaia de parcurs finală prezintă un set de priorități acțiuni care pot fi făcute pentru a depăși orice lacune
sau obstacole în calea realizării obiectivelor foii de
parcurs: progrese politice, schimbari de reglementare
și angajamente financiare.
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Aceasta va include un număr de politici și instrumente financiare necesare pentru a împinge înainte mixul energetic din
orașele participante tot mai aproape de starea de dorit descrisa în Strategia Europa 2020 (reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990, creșterea distributiei de energie regenerabila în consumul final de energie
până la 20% și atingerea unei creșteri de 20% a eficienței energetice în comparație cu nivelul de bază).
Odată ce foile de parcurs tehnologice au fost dezvoltate de catre fiecare oraș țintă, o consultare publică va începe cu părțile
interesate locale din fiecare regiune. Foile de parcurs vor fi trimise la aceste instituții și părți interesate care vor fi ulterior
invitați la o reuniune la nivel înalt pentru a aproba și a furniza comentarii la foaia de parcurs și de a produce recomandări de
politici atât la nivel local cat și național. Foile de parcurs ajunse la un consens cu privire la etapele de reducere a emisiilor de
carbon, prioritățile pentru implementarea tehnologiei, cadrul de politici și de reglementare, necesitățile de investiții și a
angajamentului public.

Municipality of Zagreb

WP7: Coordonarea politica pentru raspunsul local la provocarile globale a asigurat
coordonarea politicilor între orașele SEE participante în ceea ce privește consumul de resurse
energetice cu accent pe RES si noi forme de energie.
Toti partenerii au identificat prioritățile politice comune și au codificat cunoștințele generate pe tot parcursul proiectului. Doua
ateliere de învățare reciprocă în Fermo (IT) și în Maribor (SL), construite pe așa-numitele dialoguri Bohm au consolidat o
viziune comună asupra consumului de resurse energetice în zona SEE prin dobandirea unei mai bune înțelegeri a realizărilor
fiecărui oraș partener în acest sens.
Mutual learning Workshop Fermo (IT)

Mutual learning Workshop Maribor (SL)

Municipality of Sofia
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