Питали ли сте се как да
финансирате
широкомащабни
обновявания на сгради
във вашата община или регион?
Общините и регионите често смятат, че нямат достатъчно ресурси, за да инвестират в
обновяване на съществуващи сгради. Истината е, че парите ги има, но те всеки ден се харчат
за високи енергийни сметки. CITYnvest дава примери на модели за финансиране и
инвестиране, които улесняват инвестициите в енергийна ефективност.
Проект CITYnvest подпомага местните власти в Европа да създадат свои собствени финансови
решения и да осъществят енергийно ефективни проекти на своята територия.
www.citynvest.eu дава насоки на общините и регионите през целия процес, от избора на
най-подходящия финансов модел и събиране на всички необходими пратньори през
разработване на планове за действие, създаване на екипи за обновяване на сградите и
започване на тръжни процедури за осъществяване на проектите.

Какво представляват иновативните финансови модели?
Те могат да бъдат базирани на различни схеми като Договори с гарантиран резултат, включително и
финансиране от трети страни, револвиращи фондове, финансиране от страна на гражданите, зелени
сертификати, и др. Освен по отношение на финансовите схеми, моделите могат да се различават
също и по вида сгради, който се обновяват, вида услуги, които се предлагат на собствениците на
сгради, нивата на намаляване на енергийната консумация и др.
Иновативният аспект на тези модели е катализиращата роля, която те имат за местните и регионални
власти. Общините и регионите са тези, които определят целите и политиките за енергийно
ефективно обновяване, и те мобилизират партньори, които да следват техния пример.
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26 модела

На сайта www.citynvest.eu можете да намерите цялата необходима
информация за разработването на проекти за енергийно обновяване.
Страницата за ръкговодство стъпка по стъпка ще ви покаже всички необходими стъпки и
ще ви представи основните помагала, създадени в рамките на CITYnvest за подпомагане на
местните власти:
 Анализ на 26 добри практики за финансиране на проекти за енергийна ефективност, където са

разгледани различни съществуващи модели и разликите между тях.
 Матрица на препоръките, която подпомага избора на най-подходящ модел за финансиране.
 Ръководство за Структура за пълно обслужване (One Stop Shop) за енергийно обновяване,

което дава практически насоки стъпка по стъпка как да бъде създадена такава структура на
практика.
 Форма за План за действие, която дава отговор на основните въпроси при стартиране

създаването на модел за финансиране на енергийно ефективно обновяване.
 Помагало за бариерите, к оето пом ага за разбирането и намаляването на рисковете, които могат

да бъдат срещнати при разработването и прилагането на проекти.

Искате да знаете повече ?
Намерете ни на www.citynvest.eu или ни изпратете имейл на: info@citynvest.eu
Партньори в проекта

Проектът се ползва с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за
научни изследвания и иновации ‘Хоризонт 2020’

