идеите в действие
Програма/схема:
Програма „Интелигентна енергия”
ELENA
(Европейска подкрепа за местна енергетика)
Техническа помощ
Цели:
ELENA

е

съвместна

инициатива

на

Европейската

комисия

и

Европейската

инвестиционна банка с цел покриване на разходи за техническа помощ за
подготовка, приложение и финансиране на инвестиционно програмиране, отнасящо
се до ВЕИ за „градовете и регионите”.

Краен срок:
Подаването на заявки и договарянето с ЕИБ става до края на 2011, освен ако не е
изчерпан предвидения финансов ресурс

Какво се финансира?
Подготовката на инвестиционни програми в следните области:
• за сгради публична и частна собственост, включително със социални функции,
инфраструктура за улично

осветление и

др.,

с цел

енергийна ефективност

(светлинна и топлинна), изолация, подобрена вентилация и др.
• внедряване на възобновими източници (като фотоволтаични технологии, слънчеви
термо колектори и биомаса)
• инвестиции в реновации, разширение, или конструиране на нови квартални мрежи
за осветление/ отопление, включително комбинирани и децентрализирани
• градски транспорт (във връзка с повишена енергийна ефективност и внедряване
на ВЕИ )- превозни средства от нов тип- за внедряване на електрични такива, с
ниско ниво на въглеродно отделяне и за подобрение на логистиката в градска среда
• инфраструктура на местно ниво, информационни и комуникационни мрежи за ВЕИ,
ВЕИ

в

градска

среда,

транспортна

инфраструктура

за

превозни

средства

с

алтернативни горива и др.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Местни и регионални власти, публични организации и институции, техни обединения
в страни от ЕС и Норвегия, Лихтенщайн и Хърватска.
Публични организации са тези, създадени от субекти на публичното право или лица,
създадени по частното право, но за обществени цели, което получава над 50%
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идеите в действие
финансиране от публичен ресурс; организации, чието счетоводство или вътрешни
процедури са под контрола на публична власт или такива, чиито задължения ще
бъдат поети от публичен орган, в случай че се преустанови дейността им.

Изисквания към проектите:
Всеки от горепосочените субекти, желаещ да кандидатства трябва да опише в
инвестиционна програма как целите му се отнасят до политиката на ЕС в областта на
енергетиката и промените в климата, известна като инициатива „20-20-20”( до 2020
г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото
потребление на енергия да стане 20 на сто и още толкова да е спестената енергия).
Проектите трябва да са с максимална продължителност 3 години

Допустими разходи:
За

допустими

се

считат

разходи,

предвидени

за

техническата

помощ

като

подготовка, приложение и финансиране на инвестиционната програма.
-

маркетингови

проучвания,

структуриране

на

програми,

енергийни одити, тръжни процедури и проектен мениджмънт.
-

Разходи за екип, предвиден за управление на проекта

-

Невъзстановимо ДДС

Бюджет:
15 000 0000 €

Безвъзмездно финансиране:
Покриват се до 90% от общите допустими разходи.

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Минимум 10 %

Плащания:
По договорен график

Източник на информация:
http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm
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