E-бюлетин юни
Платформата за обучение предлага ръководства на български език за разработване на второ
поколение Планове за действия за устойчива енергия (ПДУЕ)
В рамките на проекта Covenant CapaCITY е разработена безплатна онлайн
платформа за обучение на общински ръководители и специалисти.
Платформата предлага кратки и разбираеми модули по осем ключови теми,
свързани с общинското енергийно планиране. Разработена от експерти в
областта на енергията, местното самоуправление и обучението на
възрастни, платформата е достъпна в 12 национални версии, като за всяка
страна са отразени специфичните особености и изисквания (България,
Великобритания, Гърция, Естония, Италия, Полша, Румъния, Словения,
Финландия, Франция, Хърватия и Швеция), както и обща Европейска
версия.
Платформата за обучение е насочена към местните власти, които планират разработването на второ
поколение ПДУЕ, а също така и към общините, които сега започват да проучват въпросите на борбата с
климата и устойчивата енергия.
Модулите предлагат ръководства, препоръки, идеи, решения и пособия за работа със
заинтересованите страни, структурите и справяне с процесите. След като преминат програмата за
обучение, общинските ръководители и специалисти ще придобият необходимите знания за
разработването на ПДУЕ. За да започнете обучението трябва да се регистрирате и да изберете темата,
която ви интересува. Повече информация ще намерите тук.

Нова система за планиране на пътешествия очертава най-бързите и безопасни велосипедни
маршрути в южна Швеция
На 31 май 2013 беше въведена в действие система за планиране
на велосипедни пътешествия “С велосипед из Сконе”. Системата
за планиране, която е проектирана да бъде проста и лесна за
ползване, очертава най-бързите и безопасни велосипедни
маршрути в региона на Сконе (Южна Швеция).
Всеки велосипедист има различни предпочитания или цели,
когато пътува – някои искат да достигнат техните дестинации колкото е възможно по-бързо, докато
други предпочитат да пътуват по по-спокойни и безопасни пътища, настрани от автомобилния трафик.
“С велосипед из Сконе” отразява това и предлага различни маршрути, базирани на предпочитанията

на потребителите. За да се осигури високо ниво на сигурност, велосипедните мрежи в системата са
разработени въз основа на данни, предоставени от общините на транспортната администрация.
Системата за планиране на пътуванията с велосипед е съвместен проект на Областния съвет на Сконе,
Шведската транспортна администрация и на общините Малмьо, Лунд и Хелзингборг.
Повече информация ще намерите тук.

Енергийната ефективност трябва да е реален приоритет на изпълнителната власт
Реални ли са очакванията, че мерките в производството,
преноса и разпределението на енергия са единствените
възможни посоки в търсенето на устойчиви решения за
намаляване на високите разходи при крайното потребление
на енергия или цените ще продължават да растат? Годишната
конференция на ЕкоЕнергия за пореден път показа увереността на общините-членове, че същината и
устойчивото решение на проблема е енергийната ефективност. Необходимо е обаче въвеждането на
нови, реално работещи инструменти – както политически, така и финансови – в подкрепа на усилията
на общинските ръководства за реализирането на конкретни проекти. От своя страна, изграждането на
допълнителен административен и технически капацитет в общинските администрации и
повишаването на информираността на населението са други два компонента на процеса на
устойчивото енергийно развитие, без които пазарната жизнеспособност на инвестициите в енергийна
ефективност би била силно ограничена.
Акцентът в първия ден от конференцията беше мястото на енергийната ефективност в икономическия
и политически живот в страната. Бяха обсъдени възможностите, които предлага енергийната
ефективност в съществуващия сграден фонд и още веднъж бе посочена ролята на местните власти като
основна движеща сила на устойчивото енергийно развитие и инициатор за осъществяване на
новаторски проекти, които следва да бъдат подкрепени с реални действия от изпълнителната власт.
На втория ден бяха проведени обучения по темите „Сгради с близко до нулево потребление на
енергията” и “Изчисляване на емисиите на парниковите газове” – основни модули от Платформата за
обучение на проекта Covenant capaCITY.
Повече информация ще намерите тук или на адрес за контакти knakova@eneffect.bg

Обучение по енергийна ефективност на деца в Куопио
Нова кампания в Куопио (Финландия) запознава децата с
енергийното потребление и им помага да го намалят. Запознаването
с принципите на устойчивото развитие е важна част от обучението
на децата в Куопио – град с около 100 000 жители. Новата кампания

се провежда предимно в детските градини. Много заинтересовани страни са въвлечени в кампанията.
Местната компания за доставка на енергия разпространява материали със съвети за пестене на
енергия, които съдържат творчески упражнение за децата и подробни инструкции за възрастните.
В желанието си да разшири ползата от обучението, ръководството на детската градина влезе в контакт
с най-близкия жилищен кооператив и ги убеди да се присъединят към кампанията. Обитателите бяха
поощрени да намалят потреблението на гореща вода. Децата посещават сградата веднъж месечно и
проверяват отчетите на водомерите. В резултат енергийното потребление се намали с 11%.
Потреблението на вода беше измерено и в детската градина. Водата от мивките се събираше в кофа,
което позволи на децата да измерят количеството използвана вода след измиване на ръцете им. В
резултат децата бяха запознати с проблема и консумацията се намали драстично.
Повече информация ще намерите на адрес за контакти Milla-Kaisa.Toivonen@fcg.fi

Соларни карти
Стокхолм, Гьотеборг и Лунд (Швеция) разработиха интерактивни онлайн достъпни соларни карти,
които илюстрират потенциала за инсталиране на фотоволтаечни и соларни инсталации на покривите
на сградите в градовете. Жителите могат да намерят техния собствен покрив и, с помощта на уебсайта,
да оценят дали е подходящ за монтиране на такива инсталации за производство на енергия.
“Едно общо погрешно схващане е, че ние нямаме много слънце в Швеция, но в действителност броят
на инсталираните соларни устройства годишно е същият, както и в централна Европа”. казва Пико
Хакосало от Енергийния център на Стокхолм.
Повече информация ще намерите на адрес за контакти linda.scott.jacobsson@lund.se

"Местно лидерство за устойчива енергия" на Европейската седмица за устойчива енергия 2013
Семинарът "Местно лидерство за устойчива енергия” който ще се проведе в Брюксел на 27 юни 2013
по време на Европейската седмица за устойчива енергия, ще подпомогне обмяната на опит между
местните и регионални власти в разработването и изпълнението на ПДУЕ. Събитието също така ще
запознае специалистите с различни възможни механизми за подкрепа на общините, подпомагащи ги в
изпълнението и мониторинга на техните ПДУЕ и ще потърси пътища за преодоляване на бариерите.
Пет проекта (CONURBANT, LEAP, CASCADE, eReNet и Covenant capaCITY), финансирани по програмата
„Интелигентна енергия – Европа” ще представят добри практики и ръководства за разработване и
изпълнение на ПДУЕ, включително и инструменти като Онлайн платформата за обучение на Covenant
capaCITY. Ще се разгледат и нови възможности за финансиране.

Надяваме се, че семинарът ще увеличи броя на присъединилите се към Споразумението на кметовете
общини и ще им помогне да достигнат целите на ЕС до 2020 г.
Повече информация ще намерите тук или на адрес за контакти covenant-capacity@iclei.org

Семинар цели да изгради знания и умения сред местните
власти в Сицилия
На 11 и 12 юли ще се проведе семинар за изграждане на
капацитет по инвентаризация на базовите емисии на
парниковите газове и реконструкцията на сгради, специално
насочен към местните власти в Сицилия. Събитието ще се проведе в община Кастелбуоно, близо до
Палермо.
Повече информация ще намерите на адрес за контакти zuinm@comune.padova.it

За останалите предстоящи събития на Covenant CapaCITY посетете календара със събития

