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идеите в действие

Програма/схема:
Интелигентна енергия- Европа(ИЕЕ)
Цели:

Цели на Интелигентна енергия- Европа са:
• осигуряване на енергийна ефективности рационалното използвани на енергийни
ресурси
• да промотира нови и възобновими енергийни ресурси и енергийни източници
• да развива енергийната ефективност и използването на нови и възобновими
енергийни източници в транспорта

Краен срок:

25 юни 2009г. 17 часа брюкселско време

Какво се финансира?

ИЕ-Европа покрива следните сфери :
Енергийна ефективност и рационално използване на ресурси SAVE
включва:
• проекти за продукти с енергийна ефективност, както и дейности за промотиране
и потребителите към екопродуктите, проекти за екодизайн и др.
• засилване на енергийната ефективност и рационалното потребление на енергия,
в частност- при строителството и индустрията
• подпомагане подготовката и приложението на законовите мерки
Широкообхватно образование и схеми за професионално обучение във всички
държави членки във връзка с подготовката за приложението на Директивата за
енергийната ефективност, както и споразумения с университети, асоциации,
търговски камари с цел институционализация.

Нови и възобновяеми енергийни ресурси ALTENER включва:
• развитие на нови и възобновяеми енергийни източници за централизирано и
децентрализирано производство на електроенергия, топлоенергия и охлаждане,
биогорива и тн. включващи се в диверсификацията на енергийни ресурси
• интегриране на новите и възобновяемите енергийни ресурси съобразно
конкретната околна среда и местните енергийни системи;
• подпомагане подготовката и приложението на законовите мерки
Енергия в транспорта STEER включва:
• подкрепя инициативи свързани с всички енергийни аспекти на транспорта и
диверсификацията на горива
• промотиране на възобновяеми горива и енергийна ефективност в транспорта;
• подпомагане подготовката и приложението на законовите мерки
Интегрираните инициативи комбинират няколко от горепосочените сфери или
такива, свързани с приоритети на Общността. Те може да включват дейности,
интегриращи
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни ресурси в
различни сектори на икономиката и/или различни инструменти и средства в дадена
дейност или проект.
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Кой може да кандидатства? Изисквания?

Кандидатите трябва да се обединение на три юридически единици (частни или
публични), всяка със седалище в отделна държава членка (включително Норвегия,
Исландия, Лихтенщайн и Хърватска).

Изисквания към проектите:

Проектите не трябва да са с продължителност, надвишаваща 3 години.
Подкрепяните дейности в рамката на ИЕЕ трябва да имат значим резултат на
европейско ниво и да са релевантни за най-широк кръг от европейските граждани
и спрямо провежданите политики.
Придимство се дава на проекти, гарантиращи отлично качество и оптимизация на
разходите, както и адекватен мащаб.

Бюджет:

65 милиона евро

Безвъзмездно финансиране:

до 75% от общите допустими разходи по проекта

Съфинансиране от страна на бенефициента:
минимум 25% от общите допустими разходи по проекта

Източник на информация:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm
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