Министерство на
енергетиката

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
2009-2014
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ"
ГРАНТОВА СХЕМА: BG04-04-05
ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
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Министерството на енергетиката отправя покана за представяне на проектни
предложения по горепосочената грантова схема.
Цели на грантовата схема:
Повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и
институции за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и
възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации
Грантовата схема се реализира с финансовата подкрепа на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Проектите могат да се изпълняват в България и в страна Донор (ако е приложимо).
Поканата за набиране на проектни предложения е на обща стойност 624,065 евро.
Размер на безвъзмездната финансова помощ – от 30,000 евро до 100,000 евро.
Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 100% от общите разходи по проекта.
За подкрепа на подготовката на проектни предложения и/или намирането на
партньори от страни донори е възможно да се използва Фонда за двустранни
отношения, който ще осигурява средства по настоящата покана за набиране на
проектни предложения, считано от датата на публикуване на настоящото обявление.

Основните дейности, които ще бъдат подкрепени, включват:
-

Подкрепа/консултации на персонала/служителите на общинските и държавни

органи, отговарящи за планирането и осъществяването на мерки за ЕЕ и ВЕИ в
обществени сгради, в съответствие със законодателството в областта на ЕЕ и ВЕИ;
-

Провеждане на обучения по поне 5 теми (отбелязани със *), но без да са

ограничени само до тях, както следва:
i)

Енергиен мениджмънт в сгради*,

ii)

Енергийни стандарти (ISO 50001 и т.н.);

iii)

Разработване

на

Планове

за

действие

в

съответствие

с

националното

законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради*;
iv)

Отчетност във връзка с изпълнението на Плановете за действие*;

v)

Възможни мерки за ЕЕ и ВЕИ в обществения транспорт;

vi)

Основни познания за енергийните одити*;

vii)

Договори за енергийна ефективност*;

viii)

Законодателство в областта на енергийната ефективност и енергията от

възобновяеми източници;
ix)

Най-добри практики по отношение на мерки за енергийна ефективност в

сгради;
x)

Най-добри практики в използването на възобновяеми енергийни източници в

сгради и т.н.
xi)

Решения по казуси

-

Информационна

кампания

за

енергийна

ефективност

и

възобновяеми

енергийни решения;
-

Консултантски услуги/обучение, предоставени от партньора (от страна донор) –

обмен на опит, знания, ноу-хау и най-добри практики на управленско и експертно
равнище.
Партньорството между организации от България и страна донор представляват
съществен елемент, особено в идентифицираните приоритетни области, в които
страните донори осигуряват специфичен опит и ноу-хау. По тази покана за набиране
на

проектни предложения

Кандидатът може да

участва

самостоятелно

или

в

партньорство, но само партньори от страни донори допринасят при оценката на
проектните предложения.
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Пълният пакет Насоки за кандидатстване е публикуван на следния адрес в Интернет:
www.energygrantsbg.org
Краен срок за подаване на проектни предложения: 15 май 2015 г., 16:30 ч. местно
време, на следния адрес:

Министерство на енергетиката
Ръководител на Програмния оператор
Ул. „Триадица“ № 8, София 1040,
България
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