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УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПДУЕР НА ПРОВИНЦИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ В ПРОЕКТА ERENET
В периода от октомври до декември 2012 г. общините, участващи в проекта, изпратиха на Споразумението на кметовете Плановете си
за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР), съгласно процедурата. Сериозната работа по разработването на ПДУЕР бе
свършена. Освен това бе извършено адаптиране на общинските административни структури според изискванията на ПДУЕР.
Провинциалните общности взеха участие в две обучения в рамките на проекта eReNet, които се проведоха в Хърватия (17-19 октомври
2011 г.) и Германия (8-10 май 2012 г.). Решаващ фактор за успешното изпълнение на ПДУЕР бе активното съдействие от страна на
местните заинтересовани лица при начертаването на местните политики в областта на енергията и околната среда. Провинциалните
власти и заинтересовани страни могат заедно да създадат енергийната визия на територията и начините за нейното изпълнение, както и
да инвестират необходимите за това финансови и човешки ресурси. В тази връзка общините проведоха неофициални срещи с местните
заинтересовани страни, и освен това бяха организирани по две публични консултативни срещи във връзка с ПДУЕР във всяка община в
периода юни-юли и октомври 2012 г.
Може да разгледате ПДУЕР на общините Аминтайо, Юденбург, Серта, Дуго Село, Света Неделя и Асеновград.

ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ НА ERENET
Онлайн инструментът, разработен в рамките на eReNet, предоставя ефективна и ориентирана към потребителя среда и е насочен главно към
заинтересовани лица, които не са експерти в областта. Всеки, който проявява интерес, има възможност да използва инструмента за
разработването и изпълнението стъпка по стъпка на успешен ПДУЕР. С помощта на инструмента може да се види как базовите стойности на
енергията и емисиите на парникови газове ще се променят в среден и дългосрочен план, както и какви са най-добрите комбинации от
дейности, посредством които да се постигнат поставените в енергийната визия цели. Онлайн инструментът на eReNet опростява процеса по
разработване на ПДУЕР и допринася за намаляването на необходимото за изготвянето му време и ресурси. За още по-голямо улесняване на
потребителите, всички форми, помощна информация и съпътстващи данни ще бъдат налични на шест езика – английски, гръцки, немски,
португалски, хърватски и български език.
Онлайн инструментът на eReNet е вече достъпен на следния линк http://erenet-tools.epu.ntua.gr!
Окончателната му версия ще бъде готова в края на февруари 2013 г. Инструментът е безплатен и всеки, който има интерес, може да се
възползва от предоставената възможност за по-лесно разработване на ПДУЕР.

ДРУГИ НОВИНИ
Среща на партньорите по проекта в Асеновград, България

Предстоящи събития

Междинната среща за напредъка на проекта се проведе в Асеновград, България на 10 и 11 септември
2012 г. Срещата бе открита от заместник-кмета на града, който приветства участниците и изрази
подкрепата на Общината и ангажираността на ръководството й за постигане целите на проекта
eReNet. Специален акцент бе поставен върху подготовката на ПДУЕР и резултатите от публичните
консултации.
Срещата се фокусира върху състоянието на
изпълнението на проекта и предстоящите
дейности. По време на дискусиите всички
се съгласиха, че обратната връзка от всички
заинтересовани страни в общината е
изключително важна за определянето на
дейностите, предвидени в ПДУЕР. Бе
направено и работно посещение на новата
когенерационна централа на ЕВН в гр.
Пловдив.

Информационни дни

Обучения

22-23 февруари 2013 г., Аминтайо, Гърция: двудневна
работна среща, организирана съвместно от Община
Аминтайо, Мрежата на общините, произвеждащи енергия
(NEProM), и Институтът Фридрих Еберт, с акцент върху
централното топлоснабдяване на биомаса, както и върху
финансовите инструменти за проекти, свързани с ВЕИ и
рационално използване на енергия в общините.

През март и април 2013 г. ще бъдат
организирани 5 обучения от партньорите в
проекта - NTUA, REGEA, EAO, ЧИЕЦ и
IrRADIARE. Целта им е да разпространят идеята и
начина на действие на ПДУЕР в други общности
със сходни характеристики. Тези обучения ще
представят по разбираем и интегриран начин
предимствата
от
присъединяването
към
Споразумението на кметовете, процедурата по
разработване на ПДУЕР, както и ще запознае с
разработените онлайн инструменти за нуждите на
ПДУЕР.

27 февруари 2013 г., Юденбург, Австрия: Информационен
ден за Споразумението на кметовете, организиран
съвместно с EAO и Climate Alliance Austria, с акцент върху:
предимствата от присъединяването към Споразумението на
кметовете, опита при разработването на ПДУЕР,
проучването
на
енергийни
данни,
финансовите
инструменти.

За повече подробности следете
дейностите по проекта eReNet.
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ПОРТУГАЛИЯ
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