СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
За незабавно публикуване

Нов интернет сайт на проекта „CITYnvest“;
Открийте вашето собствено решение за
финансиране на проектите за саниране с цел
повишаване на енергийната ефективност!
БРЮКСЕЛ – На 20.10.2015 ще бъде даден стартът на интерактивната онлайн платформа на
„CITYnvest“, която ще предоставя информация за иновативните начини на финансиране на
енергийната ефективност на сградите. Интернет сайтът (www.citynvest.eu) е предназначен
предимно за местните власти в Европа и има за цел да им оказва подкрепа при
разработването на приемливи за финансиране проекти.
Енергийната ефективност е един от приоритетите на европейско равнище. Въпреки това
ограниченият достъп до финансиране — особено на местно равнище — все още
възпрепятства реализацията на проекти за енергийна ефективност. В Европейския съюз вече
има разработени нови и иновативни модели на финансиране. Те 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 тези модели не са намерили широко
приложение в цяла Европа. Онлайн платформата на „CITYnvest“ има за цел да осигури
подробна практическа информация за това иновативно финансиране и да популяризира
алтернативните източници на средства, като например договорите за енергоспестяване с
гарантиран резултат или моделите за взаимопомощ.
„Като осигурява богата информация за различните модели, интернет сайтът ще способства
за тяхното разпространение и за изграждането на капацитет в местните и регионални
администрации,“ заявява координаторът на проекта „CITYnvest“ Елийз Стейарт (Elise Steyaert).
„Инвестициите в енергийни спестявания в сградния фонд са от стратегическо значение за
всяка публична власт, която би желала едновременно с това да се справи със социалните,
икономически и екологични предизвикателства.“
Сравнителен анализ на съществуващите модели на финансиране и опитът на „CITYnvest“ от
пилотните проекти формират съдържанието на сайта. Освен това той включва инструменти и
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ръководства относно подготовката и старта на местни проекти за саниране с цел подобряване
на енергийната ефективност. Интерактивен раздел позволява на потребителите да споделят
информация за актуални мероприятия и други представителни местни проекти. В процес на
разработване е и скоро ще бъде достъпен динамичен инструмент, който ще помага на
потребителите на сайта да открият най-подходящия модел на финансиране.
„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. Действията по проекта са ориентирани в пет основни направления: анализ и
сравнение на иновативните модели на финансиране и разработване на материали с указания,
прилагане на тези модели посредством три пилотни проекта, мониторинг на мобилизираните
инвестиции и определяне на ключовите фактори за успех, широкомащабна програма за
обучение в 10 държави и насърчаване на иновативното финансиране на саниране на
сградния фонд с цел подобряване на енергийната ефективност.

XXX

За допълнителна информация, моля, свържете се с Agnieszka Pietruczuk,
agnieszka.pietruczuk@ccre-cemr.org, +32 (0) 2 213 86 98 (EN); Ivanka Pandelieva, ivankap@sec.bg.
Различните начини на финансиране на енергийната ефективност в сградите включват
следните модели:
Договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР) са форма на 'креативно
финансиране' на капиталови подобрения, при които средствата за енергийно обновяване се
осигуряват от намалените разходи. При този вид договорености външна организация
(„дружество за предоставяне на енергийни услуги“ или „ДПЕУ“) реализира проект за
подобряване на енергийната ефективност или проект за възобновяема енергия и използва
средствата от спестените разходи или произведената възобновяема енергия за покриване на
разходите по проекта, в това число и инвестиционните разходи. Презумпцията е, че
дружеството няма да възстанови разходите си, освен ако проектът не генерира очакваните
енергийни спестявания.
Финансирането от трети страни (ФТС) представлява дългово финансиране, като в този случай
средствата за проекта се осигуряват от трета страна — например финансова институция — а не
от собствените средства на дружеството (ДПУЕ) или потребителя. Финансовата институция може
да се суброгира в правата за енергийните спестявания или да се ползва със специална вещна
привилегия върху оборудването за проекта.
Фондовете за револвиращи кредити са източник на средства за множество проекти за
устойчива енергия. Револвиращите фондове могат да осигурят финансиране за проекти, които
нямат достъп до друг вид кредитиране, отпускано от финансовите институции, или
финансиране с лихва под пазарния процент (т.нар. „кредити при облекчени условия“).
Названието на този вид фондове идва от револвирането на погасените средства, с които
централният фонд се презарежда при погасяване на отпуснатите за индивидуални проекти
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кредити, като по този начин се създава възможност за отпускането на други кредити за нови
проекти.
REScoop е пример за модел за взаимопомощ. REScoop е акроним от съставното наименование
„Кооперация за енергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Sources Cooperative)“.
Тези кооперации са граждански инициативи, които разработват проекти за възобновяема
енергия и/или енергийна ефективност, продават тази енергия или предоставят услуги на нови
инициативи. Терминът „REScoop“ не само дефинира правно кооперациите, но също така
обхваща и общностните инициативи за енергия с какъвто и да било друг правен статут. В
Европа съществуват около 2 500 REScoop инициативи.

3 | Страница

