В СЕВИЛЯ ЗАПОЧНА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРОЕКТ „POWERTY“, ЦЕЛЯЩ ДА
РАЗРАБОТИ ИНОВАТИВНИ ВЕИ ПОДХОДИ СРЕД ЕНЕРИГЙНО БЕДНИ
ДОМАКИНСТВА

Енергийна Агенция Андалусия е водещ този проект заедно с участници от
Франция, Литва, България, Полша и Обединеното Кралство.
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Регионалното Министерство на Финансите, Индустрията и Енергията към
Регионалното Управление в Андалусия, организира в Севиля на 12-13 Септември,
2019г. първата среща по проект POWERTY (Renewable energies for vulnerable
groups), финансиран по програма Interreg Europe и съфинансиран от Европейската
Комисия. Проектът цели да насърчи по-широкото прилагане на ВЕИ сред уязвимите
групи, засегнати от енергийната бедност, чрез промотирането на финансово
достъпни иновативни решения.

По време на първата среща, с активното участие на всички партньори по проекта,
бяха дискутирани различни тематични оси в рамките на които настоящият проект
ще се развива – иновативни ВЕИ решения сред уязвимите групи, в т.ч. общи
системи; нови финансови механизми за ВЕИ подходящи за енергийно бедни;
подобрения в регулаторната рамка; стимулиране участието на уязвимите групи в
социални иновации.

Акцент по време на срещата бе участието на Университетът в Манчестър, който
направи кратко представяне на Европейската Обсерватория за енергийна бедност,
като бе представена методология характеризираща енергийната бедност, както и
успешни практики, които са реализирани в други страни в ЕС и имат отношение с
ВЕИ и енергийната бедност.
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Партньорите по проект POWERTY имаха възможност да получат информация
относно инициативата “Ola Solar de Lebrija” на неправителствената организация
ECOOO (*) по време на посещение в град Lebrija, където местната управа е
инсталирала по покривите на 11 общински сгради фотоволтаични инсталации с
общ капацитет от 200 kWp. Това са колективни ВЕИ, които генерират чиста енергия
за общността, същевременно промотиращи участието на гражданите.

Проектните партньори също получиха информация за друг интересен аспект от
работата на ECOOO, които работят в партньорство с различни трудови
организации, за да могат уязвимите групи по-лесно да навлязат в пазара с ВЕИ.

Проектни партньори
Консорциумът е формиран под координацията на Андалусийската Енергийна
Агенция (Испания), Енергийна Агенция – Пловдив (България) – една от найафектираните страни в ЕС по отношение на енергийната бедност one of the
European countries with the highest rates of energy poverty), Auvergne-Rhone-Alpes
Energy Environment Agency (AAURA-EE) във Франция, Agglomeration Opole Trust
(AOT) (федерация от 20 общини в Полша) и Агенцията за публични инвестиции и
развитие на Литва. Като част от консорциумът е Университет Манчестър, който
завежда Европейската Обсерватория за енергийна бедност, инициатива
промотирана от ЕК и отговорна за анализа на всички европейски инициативи в
областта на енергийната бедност.

(*) ECOOO е част от групата със „заинтересовани страни“ в рамките на проект
POWERTY.
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