идеите в действие

Програма/схема:
BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в
общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Цели:
Основната цел е да осигури общинска образователна инфраструктура с високо
ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски
ареали.
Конкретни цели:



Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна
инфраструктура в градските агломерации;
Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура;

Краен срок:
20 май 2010 г. в 16.00 ч. Местно време!!!

Какво се финансира?
A.

Извършване на обследвания за енергопотребление.

B.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции
– детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища,
включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), включващо следните
под-дейности:


подмяна на дограма (прозорци, врати);



топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени,покриви и
подове;



основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или
прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и
екологичен ефект,



изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не
генерират

приходи

(печалби)

от

търговска

дейност

за

бенефициента

в

процеса

експлоатация на съоръженията.


балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация;



ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация;



монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;



въвеждане на енергоспестяващо осветление;



внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на
топлинна и електрическа енергия.



газифициране на сградата;
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съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа
инсталация, хидроизолация, (вкл.прилежащото дворно място), свързани с внедряването на
мерките за енергийна ефективност;

Кой може да кандидатства? Изисквания?
ОБЩИНИ В ОБХВАТА НА АГЛОМЕРАЦИОННИТЕ АРЕАЛИ
1. Аврен

30. Казанлък

59. Радомир

2. Айтос

31. Камено

60. Разград

3. Аксаково

32. Карлово

61. Раковски

4. Асеновград

33. Карнобат

62. Родопи

5. Балчик

34. Каспичан

63. Русе

6. Белово

35. Костинброд

64. Садово

7. Белослав

36. Куклен

65. Самоков

8. Благоевград

37. Кърджали

66. Сандански

9. Божурище

38. Кюстендил

67. Свищов

10. Ботевград

39. Ловеч

68. Севлиево

11. Бургас

40. Лом

69. Септември

12. Бяла Слатина

41. Лясковец

70. Силистра

13. Варна

42. Марица

71. Сливен

14. Велико Търново

43. Мездра

72. Смолян

15. Велинград

44. Монтана

73. Созопол

16. Видин

45. Нова Загора

74. Сопот

17. Враца

46. Нови пазар

75. Стамболийски

18. Габрово

47. Пазарджик

76. Стара Загора

19. Горна Оряховица

48. Панагюрище

77. Столична

20. Гоце Делчев

49. Перник

78. Троян

21. Девня

50. Петрич

79. Тунджа

22. Димитровград

51. Пещера

80. Търговище

23. Добрич – град

52. Плевен

81. Харманли

24. Добричка

53. Пловдив

82. Хасково

25. Долна Митрополия

54. Поморие

83. Червен Бряг

26. Долни Дъбник

55. Попово

84. Чирпан

27. Дулово

56. Провадия

85. Шумен

28. Дупница

57. Първомай

86. Ямбол

29. Елин Пелин

58. Раднево

Изисквания към проектите:


Проектното предложение следва да включва всички енергоспестяващи мерки,
предписани

в

обследването

за

енергийна

ефективност,

в

т.ч.

мерки

за

оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (където са приложими),
които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна
ефективност и имат пряк екологичен ефект. В случай, че някои мерки вече са
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изпълнени с предишни инициативи и/или проекти, кандидатът следва да докаже
това и да включи в проектното предложение само мерките, които предстои да бъдат
изпълнени за достигане на съответствие на сградите, обекти на интервенция, с
нормативните изисквания за енергийна ефективност.


Всички проекти и дейности, свързани с внедряване на мерки за енергийна
ефективност и оползотворяване на ВЕИ, трябва да отговарят и на изискванията на
Закона за енергийната ефективност, Закона за устройство на територията и на
подзаконовата нормативна база за тяхното прилагане



Предимство ще имат проектни предложения за внедряване на мерки за енергийна
ефективност в общински образователни институции, обслужващи повече от едно
населени места в рамките на една община, както и проектни предложения,
насочени към внедряване на ВЕИ.



Предимство ще имат и проектни предложения, които отчитат потребностите на
етническите малцинства, вкл. ромите.



Ще се насърчават проектни предложения, за които след изпълнение на мерките за
енергийна ефективност, въз основа на техническите параметри от обследването за
енергийна ефективност и сертификат за актуално състояние на потреблението на
енергия, издаден по реда на чл. 17 от ЗЕЕ към момента на подаване на проектното
предложение, достигнатият клас на енергийно потребление на обектите на
интервенция ще отговаря на сертификат за енергийна ефективност с категория „А”
или „Б”, който се издава по реда на чл. 17, ал. 4 от Наредба РД-16-1057 от
10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни
характеристики и категориите сертификати.

Бюджет:
78,233,200.00 лева
Индикативна

Общ размер на
схемата (100%)

Съфинансиране от
ЕФРР
(85%)

Финансов принос
на кандидатите
(15 %)

Компонент 1 –
Общини на 7-те
големи
града

35 294 118 лева
18 045 596 евро

30 000 000 лева
15 338 756 евро

5 294 118 лева
2 706 839 евро

Компонент 2 79 общини в обхвата
на градските
агломерационни
ареали

42 939 082 лева
21 954 404 евро

36 498 220 лева
18 661 244 евро

6 440 862 лева
3 293 161 евро

алокация
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Безвъзмездна финансова помощ:
Компонент 1
минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 000 лв.
Компонент 2
минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 000 лв.

Източник на информация:
http://www.bgregio.eu/
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