Projektiarendustugi: Linnapeade pakti linnad ja piirkonnad jagavad oma
kogemusi!
Paljud linnapeade paktile allakirjutanud on oma säästva energia ja kliimaalase tegevuskava
raames projektide kavandamiseks tehnilise abi (TA) võimalusi kasutanud. Tulevaste abisaajate
taotlusprotsessiga aitamiseks kogusime hiljuti avaldatud voldikusse kokku üle kogu Euroopa TAd
kasutanud linnade ja piirkondade avastatudnäpunäited.

Projektiarendusabi programmi “Horisont 2020” raames
Taani linna Solrødi kogemus
2014. aastal töötas Solrødi kohalik omavalitsus koostöös tööstuspartneritega, tarnijate, turustajate
ja teadusasutustega välja Solrødi biogaasitehase. Tehas toodab rohelist energiat merevetikatest ja
muudest
kõrvalsaadustest,
sealhulgas
orgaanilistest
jäätmetest
ja
kohalikest
põllumajandusettevõtetest pärit sõnnikust. Sellest uuenduslikust koostööst sündis Solrødi
kogukonnale ja kohalikele sidusrühmadele uute taastuvenergia allikate kättesaadavaks tegemise
teel hulk hüvesid.
Programmi “Arukas energeetika – Euroopa” raames MLEI instrumendi kaudu saadud rahastus
tagas nii ettevalmistuste viimase etapi kui ka projekti- ja kommunikatsioonijuhtimise läbiviimise ning
aitas ka hankemenetluste tehnikaga. Projekti edukus väljendub 12,7 miljoni euro suuruses
investeeringus “võtmed kätte” tüüpi lepingusse biogaasil põhineva soojuse ja elektri
koostootmisjaama ehitamiseks ning biogaasimootori ostus, süsihappegaasi heidete vähendamises
umbes 40 100 tonni võrra aastas ja 60 GWh taastuvenergia tootmises aastas.

Itaalia Torino provintsi kogemus
Projekt “2020Together” sai alguse kohalikul tasandil tekkinud vajadusest lahendada takistused
avalike hoonete ja tänavavalgustuse energiatõhusamaks muutmiseks rahastuse saamisel. Torino
suurlinna-ala lõi selleks mesti Piedmonte piirkonna, Torino linna ja kohaliku keskkonnapargiga.
Tähelepanu keskmes olid energiatõhususe lepingute uuenduslikud rahastusmeetmed ja uut liiki
rahastuspartnerluste teostamine kohalike omavalitsuste ja erasektori investorite, sh
energiateenuste ettevõtete (ESCO) vahel. Projekti jooksul sai väljatöötatud uuenduslikust
energiatõhusust rõhutavast hankemudelist kasu 11 Torino suurlinna-alasse kuuluvat omavalitsust
ja veel 10 omavalitsuses on algatatud analoogne projekt. Sarnaste algatuste julgustamiseks töötati
välja ka juhend pealkirjaga “Energiatõhususe lepingute koostamise näpunäited – 2020Together
programme kogemus” (Guide for drawing up EPC contracts – The 2020Together experience).

Euroopa Energiatõhususe Fondi (EEEF) tehniline tugi
Itaalia Ferrara provintsi kogemus
Emilia Romagna piirkonna Ferrara, Cento, Mesola ja Voghiera omavalitsused leiavad EEEFi
tehnilisest abist otsest kasu seoses plaaniliste tänavavalgustuse uuendamise ja 12 hoone
(kontorihoonete, raekodade, spordihoonete ja koolide) süvamoderniseerimisega. EEEFi
projektiarendusteenuste hulka kuulub tehniline projektiarendustugi ettevalmistavate uuringute ja
energiaauditite läbiviimiseks. Energiateenuste ettevõtete valimise puhul pakutakse õigusabi avaliku
hanke protsessi kavandamisel ja õigusraamistiku loomisel. Lisaks kujundati saavutatud kokkuhoiu
jälgimise jaoks kontrollsüsteem ja mõõtmislahendused. Eeldatav tehnilise abi koguprojektimaht
Ferrara provintsis on 30,8 miljonit eurot.

Need näited ja palju teisi leiate meie uuest väljaandest “Projektiarendustugi – linnapeade pakti
kogukonna kogemustel põhinevad näpunäited” (Project Development Assistance – Lessons
learnt from the Covenant of Mayors Community). Programm “ Horizon 2020”, EEEF, ELENA…
Saage teada, milline teie vajadustega kõige paremini sobib!

* Euroopa Komisjoni poolt 2003. aastal algatatud programm “Arukas energeetika – Euroopa” (Intelligent Energy – Europe
– IEE) toetas oma energiatõhusust tõsta soovivaid organisatsioone. ELi programm “Horisont 2020” toetab
energiatõhusate tehnoloogiate väljatöötamist, tõestamist ja kasutuselevõtmist.

