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Добре дошли в първото издание на бюлетина по
проект POWERTY
Декарбонизацията на енергийната система изисква всички европейци да могат да се
възползват в пълна сила от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Въпреки това,
съществува голям дял граждани, изпитващи трудности да инсталират ВЕИ, в частност
уязвимите групи, включително тези, засегнати от енергийна бедност. Тези затруднения
произхождат от икономически, технически и регулаторни проблеми, поради това че ВЕИ
решенията не са адаптирани за нуждите на уязвимите групи, както и от други социални и
културни фактори, които влияят на видовете решения, които могат да се използват.

Основната цел на POWERTY е да насърчи помасовото
използване
на
ВЕИ
сред
уязвимите групи. По този начин, благодарение
на настоящия проект, ще бъдат насърчени ВЕИ
имсталации, които ще осигурят безопасна и чиста
енергия за уязвимите домакинства. В допълнение
– компании, предлагащи различни ВЕИ решения,
ще бъдат насърчени да предлагат технологични
решения, адаптирани към уязвимите групи,
активирайки тяхната корпоративна социална
отговорност.

Промотирайки ВЕИ решения сред уязвими домакинства POWERTY ще помогне за справяне
с енергийната бедност. Предвид необичайните условия на тези домакинства, ще бъдат
подкрепени различни мерки за социални иновации въз основа на по-широкото участие,
интегриране и въвличане на уязвимите групи.
Проектът ще разработи пълен обучителен процес между 6-те участници в проекта,
притежаващи различна допълваща се експертиза и различни нива на компетенции
(регионални/ национални), с цел да се улесни ефективният поток от знания между
участващите региони. Ще се идентифицират повече от 50 добри практики, като ще се
организират повече от 50 събития, които ще ангажират повече от 60 заинтересовани страни
с цел сформирането на 5 регионални плана за действие, имащи отношение към повече от
25 милиона жители.
Проект POWERTY е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма „ИНТЕРРЕГ
ЕВРОПА“, който стартира през м.август 2019г., с продължителност до 2023г. и е с бюджет
от 1.227.226 евро.
Настоящият бюлетин е първото издание от серия от шест месечни бюлетина, подготвени
от проект POWERTY, който цели да разпространи различни новини, както и настоящия
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прогрес на проекта, както и да подкрепи по-широкото внедряване на ВЕИ не само в
страните-участници, но и на Европейско ниво.
В рамките на следващите страници ще предоставим информация за работата по време на
първия семестър, като например първата среща по проекта, проведена в Севиля
(09.2019г.), първата междурегионална среща, проведена в Манчестър през Януари 2020г.,
както и различните срещи, които всеки от партньорите организира с местните регионални
заинтересовани страни. Също така подчертаваме представянето на проект POWERTY на
конференции и събития извън проекта.
Надяваме се, че ще намерите този бюлетин за интересен и успешен в приноса си за
ангажирането на всички заинтересовани страни за по-устойчива Европа, където уязвимите
групи участват активно в енергийния преход.

В Севиля се проведе първата среща по проект
POWERTY
В град Севиля (Андалусия, Испания) се проведе първата
среща на проект POWERTY.
Заедно с Енергийна агенция - Андалусия, проектен
координатор на настоящия консорциум, в срещата участваха
представители на следните партньори:
•

Агенция за енергия и околна среда - Оверн Рона-Алпи,
ФРАНЦИЯ

•

Енергийна агенция – Пловдив, БЪЛГАРИЯ

•

Агломерация тръст – Ополе, ПОЛША

•

Агенция за публични инвестиции и развитие - ЛИТВА

•

Манчестърски университет– Обсерватория за енергийна
бедност, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В рамките на първата среща бяха дефинирани различни
теми, обект на разработка в рамките на проекта като
например:

Идентифициране на
подходящи иновативни ВЕИ
технологии, включително общностни и градски енергийни системи, подходящи за
енергийно бедните домакинства;
Нови финансови формули за финансиране на ВЕИ сред уязвимите групи;
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Подобрения в регулаторната рамка за пошироко разпространение на ВЕИ сред
уязвимите групи.
Социални иновации за активно включване
на уязвимите групи.

В рамките на срещата бе направено посещение на
град Лебрия (Севиля) с цел да се предостави информация за инициатива "Lebrija Solar Wave"
на дружеството с нестопанска цел – „ECOOO“ (POWERTY заинтересована страна), в което
кметството на Лебрия (местна публична администрация) е преотстъпило правото на
ползване на покривите на 11 публични сгради за изграждането на фотоволтаични
инсталации. Този тип инсталации представляват колективни ВЕИ инсталации, чрез които
чиста енергия се генерира на общностен принцип,
промотирайки гражданското участие и подкрепяйки
икономика, която е по-уважителна към околната
среда и хората. В допълнение Испанската компания
„ECOOO“ представи и други развивани инициативи,
свързани с трудовото включване на хора в ситуация
на уязвимост в пазара на труда, свързан с ВЕИ.

Проектът POWERTY бе
представен в различните участващи региони
В рамките на първите 6 месеца на проект POWERTY всеки партньор организира регионален
семинар с цел да промотира проекта сред заинтересовани страни, работещи в сферата на
ВЕИ и енергийната бедност. Посредством тези срещи ще се сформират работни групи, които
ще предложат своя опит в разработването на Каталог от добри практики, както и за
изготвянето на регионален план за действие.

Енергийна Агенция - Андалусия
На 30 януари 2020г. Андалусийската енергийна агенция, водещ партньор по проекта,
сформира среща с повече от 40 заинтересовани страни от Андалусия, която се
характеризира със своя мултидисциплинарен, допълващ се и отворен характер. В нея
участваха - публични власти, бизнес сектор (Андалуски ВЕИ клъстер), асоциации на
потребители и кооперации за възобновяема енергия, изследователски центрове,
дистрибутори и доставчици на енергия, финансови институции и експерти.
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Срещата беше
председателствана от
Управляващ директор на
Андалусийската енергийна
агенция - г-н Хорхе Луна, който
разясни на участниците
значението на тяхното участие в
този амбициозен проект, целящ
по-широкото внедряване на ВЕИ
сред уязвимите групи.
По време на първата експертна
среща г-н Хорхе Луна акцентира
върху ролята на Андалусия, като
водещ
партньор
в
проект
POWERTY, което е резултат от
усилия, които се полагат на
международно ниво, които са в
синергия с приоритетите на Андалусия в областта на енергетиката.
Работната среща със заинтересованите страни, заедно с представянето на целите на
проекта и уточняване на ролята, която всяка заинтересована страна ще поеме в него,
послужи за запознаване с наличните добри практики, които са вече разработени в
страните-участници. Срещата също така даде възможност за участниците да обмислят
съвместно слабостите, заплахите, силните страни и възможностите (SWOT), свързани с
проект POWERTY и проблемите от този проект за нивата на проникване на ВЕИ сред
уязвимите групи в Андалусия. Събитието също така бе подходящ форум за самите
заинтересовани страни да се срещнат лично и да идентифицират евентуални
сътрудничества и синергии.

Auvergne-Rhone-Alpes Energy Environment Agency (AURAEE)
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Енергийна агенция „Auvergne-Rhone-Alpes“ (AURA-EE) проведе
своя първи общ семинар във Вильорбан, Франция на 6 февруари
2020г., като в събитието взеха участието общо 11 участници,
включващи енергийни агенции, изследователски институти,
социални хазяи и национални жилищни мрежи. В рамките на
срещата участниците допринесоха към разработването на
регионалния SWOT анализ и за добрите практики – представен
бе опит от Шотландия за колективна инсталация с възможност
за увеличаване на собствената консумация.
Беше решено да се обяви покана за изразяване на интерес, за
да се идентифицират местните власти, заинтересовани от
темата за енергийната бедност в региона. Тъй като
правителството
планира
да
увеличава
цената
на
електроенергията с 5% всяка година, би било интересно да се
анализира дали енергийната бедност все още се дължи главно
на отоплението или дали електричеството играе все по-важна
роля. Това е с цел да се определи дали приоритетът в
краткосрочен и средносрочен план е фокусиран върху
потреблението на електроенергия или отоплението.

Енергийна агенция - Пловдив
Енергийна агенция – Пловдив проведе своята първа регионална среща на 30 октомври
2019г. в София, която включи представители на повече от 20 организации, представители
на различни заинтересовани страни, включващи публичния и частния сектор и НПО. И поконкретно представители на Министерството на енергетиката, Министерство на труда и
социалната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
представилите на Агенцията на устойчиво енергийно развитие, Агенцията за социално
подпомагане и представители на НПО сектор - Асоциация на активните потребители,
Приятели на земята – За Земята, Център за енергийна ефективност - ЕнЕфект, Софийска
енергийна агенция – СОФЕНА.
Следните ключови теми бяха засегнати по време на семинара – цели и очаквани резултати
от проект POWERTY, необходимостта от нови механизми и политики за смекчаването на
енергийната бедност, необходимостта от дефиниция на енергийната бедност, индикатори
за енергийна бедност, налична статистика и нива на енергийната бедност в България,
подходи за оценка на енергийната бедност, подходящи мерки на национално и европейско
ниво, добри устойчиви практики в ЕС, възможности за подобрения и нови политики в
национален контекст.
Събитието беше съчетано с презентация на иновативната образователна платформа за
повишаване на енергийната осведоменост за намаляване на енергийната бедност
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(http://www.project-idea.eu), където ЕАП е партньор на проекта и фасилитатор на местно
ниво.

Агломерация Тръст Ополе (AOP)
На 22 ноември 2019г. първата среща на заинтересованите страни, организирана от
Агломерация Тръст Ополе, се проведе и включи общо 11 участника. В рамките на
събитието бяха представени основните цели и задачи пред проект POWERTY пред
заинтересованите страни. Събитието бе платформа за представяне на добрите практики
реализирани сред страните-партньори.

Агенцията за развитие на публичните инвестиции
(Литва)
На 14 Ноември. 2019г в Литва се състоя първият информационен семинар в рамките на
проекта, организиран от Агенцията за развитие на публичните инвестиции, в рамките на
който се представиха 4-те основни теми, таргетирани от проекта: ВЕИ технологични
иновации, предназначени за уязвимите групи; Разработване на нови финансови механизми
за уязвимите групи, Законодателни промени/ подобрения с предназначение ВЕИ и уязвими
потребители; По-широкото въвличане на уязвимите групи за употребата на ВЕИ. В рамките
на срещата се проведе мозъчна атака с участието на всички заинтересовани страни, за да
се обсъдят основните нужди, бариери и ограничения и възможни решения / най-добри
практики по първа тема - ВЕИ технологични иновации предназначени за уязвимите групи.
Участваха представители на следните заинтересовани страни – представители на следните
министерства: Министерство на околната среда на Литва, Министерство на труда и
социалното осигуряване и труда и представители от бизнес организации и НПО
организации.

В Манчестър се проведе първата междурегионална
среща в рамките на проект POWERTY
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Първата междурегионална среща по проект
POWERTY се проведе в Манчестър,
Великобритания, на 16-17 януари 2020г.,
която бе организирана от Манчестърския
университет.
Срещата се фокусира върху обмена на
добри практики измежду партньорите,
както и дискусии в рамките на 4-те основни
направления в проект POWERTY:
(I)
Иновативни ВЕИ, (II) Нови финансови
механизми за ВЕИ, (III) Подобрения в
регулаторната рамка и (IV) Въвличане на
уязвимите групи за социални иновации.
Партньорите също така имаха възможността
да научат относно нивата на енергийната бедност в участващите страни, както и основните
бариери, нужди и възможности, представени от всеки конкретен регион, което цели
улесняване на създаването на съвместни инициативи за двустранно сътрудничество между
различни партньори и участващи региони.

В рамките на срещата в Манчестър
партньорите
по
проект
POWERTY
направиха работно посещение в комплекс
Аабен, организирано от Асоциацията за
жилищно настаняване – Манчестър.
Асоциацията е най-големият нестопански
и неправителствен доставчик на жилищни
и комунални услуги в Манчестър.
Асоциацията притежава повече от 12,000
жилища в Манчестър. Аабен представлява
ново строителство, включващо 105 обекта,
като всичките те са за отдаване под наем.
Сградата е микс от апартаменти с 1, 2 и 3
спални. Всички апартаменти са отоплени и
захранвани с енергия за БГВ посредством
термопомпа
въздух-вода,
които
са
инсталирани по покрива на сградата. По време на посещението партньорите имаха
възможност да разгледат работата на системата в действие, както и да поговорят относно
техническите и социалните предизвикателства, свързани с управлението на сградата с
представители на Aсоциацията. Посещението подчерта многостранните ползи от
иновативната ВЕИ инсталация в социалните жилища, както и финансовите, техническите и
социални трудности, свързани с процеса. Една от основните дискусионни точки беше, че
ангажираността и обсъждането с гражданите преди въвеждането новата форма на
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производство на енергия са от решаващо значение за успешното разгръщане на
инфраструктурата.

Международни събития с участието
на POWERTY
POWERTY бе представен в рамките на МЕЖДУНАРОДНАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ - COP25.
Андалусийската енергийна агенция направи презентация на
проекта в рамките на семинар за енергийната бедност и
климатичните промени, част от конференцията на
Обединените нации по климатични промени в Мадрид, която
се проведе на 5 декември 2019г.
В конференцияра участваха Институтът по Енергийни
спестявания и диверсификация (IDAE), Министерството по
екологичния
преход
(представляващ
испанското
правителство), както и други участници с отношение в
борбата
с
енергийната бедност
в Испания и притежаващи иновационен капацитет в
споделено
самопотребление,
енергийното
възстановяване, управлението на енергията и
социалната политика.

На фокус: Манчестърски университет
Катедрата по география в Манчестърския университет бе домакин на втората POWERTY
проектна среща. Университетът е научноизследователска институция, разположена в
рамките на най-големия единичен университет във Великобритания. В Манчестърския
университет работят над 12 000 души и се обучават над 40 000 студенти. Сред своите
възпитаници се открояват 25 носители на Нобелова награда.
В Катедрата по география POWERTY се координира от специалисти от програма „Хора и
енергия“ (People and Energy Programme) в рамките на Манчестърския градски институт.
Тази група притежава широка експертиза (над 20г.) в изследване на енергийната бедност
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и справедливост, енергийната ефективност и устойчивия преход в Европа и по света
посредством изпълнението на повече от 40 проекта (на обща стойност >15 милиона евро),
финансирани от международни организации, национални власти, благотворителни
организации и частния сектор. Сред другите инициативи на организацията е да координира
Европейската Обсерватория за енергийна бедност, както и проект „COST Action“
‘Европейската енергийна бедност: Създаване на предпоставки за иновации.
В момента участваме в проект STEP IN (https://www.step-in-project.eu) Хоризонт 2020, който
се стреми да смекчи енергийната бедност посредством сформирането на отворени
иновационни екосистеми, интегрирайки едновременни изследвания и иновационни
процеси в партньорство.
Изследователският екип по програма „Хора и енергия“ има дългогодишен опит в
предоставянето на съвети и принос в разработването и формулирането на стратегии за
енергийната ефективност, социалното включване, ВЕИ, градоустройственото планиране,
както и политики за регионално развитие за правителствените министерства (например
Великобритания, САЩ, Балканите, Холандия, Китай, Казахстан, ЮАР), международни
органи (Европейска комисия, Световната банка, Международната енергийна агенция,
Обединените нации) и застъпнически групи и мозъчни тръстове (Френски институт за
международни отношения, Средиземноморска платформа за политическа екология и др).
Изследователският екип е участвал в разработването, прилагането и оценката на
енергийни проекти, проекти за градско развитие, екологичната устойчивост и социално
включване (както ориентирани към научни изследвания, така и практически) в целия свят.
Екипът притежава богат опит в разпространението и обществената ангажираност под
формата на формиране на статии и доклади.
Според програма „Хора и енергия“ енергийната бедност се концептуализира като широк
регионален феномен, който излиза извън разбирането за доходи, цена на енергията и ниво
на енергийна ефективност, които са доминиращите фактори в повечето традиционни
политически и научни разбирания по проблема. Ние виждаме енергийната бедност на
първо място като израз на това как е организиран социалният и икономически живот в
нашите градове и страни, както и кои групи и места са признати от политиците като
заслужаващи подкрепа, развитие и субсидии в енергийната политика. В рамките на проект
POWERTY ние ще спомогнем за предоставянето на подходи за измерване на нивата на
енергийната бедност, за идентифициране на добри практики за справяне с
предизвикателството, за разработване на методика за междурегионалните семинари и
провеждането на SWOT анализи, и за обмена на знания посредством нашата широка мрежа
от заинтересовани страни и международни експерти.
За повече информация: https://www.youtube.com/watch?v=WSrehZP76_E
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Консорциум

Съдържание
POWERTY – местен партньор
Енергийна Агенция - Пловдив – Петър Кисьов, petar.kisyov@eap-save.eu

POWERTY – проектен координатор
Енергийна Агенция - Андалусия - Joaquín Villar - joaquin.villar@juntadeandalucia.es
This is the first edition of the POWERTY biannual newsletter. If you do not want to receive the POWERTY newsletters, please reply
to this email writing “unsubscribe” in the subject line.
This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the Interreg Europe programme. The contents of this
document are the sole responsibility of the Andalusian Energy Agency and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the
European Union or of the Programme’s management structures.
The Interreg Europe programme of the European Union is an initiative of territorial cooperation for the period 2014-2020 which aims to encourage
cooperation between regions of the European Union. The aim is to help European regions to design and implement regional policies and programmess
more effectively, particularly Growth and Jobs programmes of the European Structural Funds and Investment, but also programmes of the European
Territorial Cooperation, through the exchange of experiences, knowledge and best practices between stakeholders of all European regions. The
programme has four thematic objectives: research and innovation, SME competitiveness, low-carbon economy, the environment and resource
efficiency. The Interreg Europe programme covers the entire territory of the European Union, Norway and Switzerland.
POWERTY is part of the Interreg Europe programme (www.interregeurope.eu), with a total budget of 1.127.226 euros, and co-financed with European
Regional Development Fund up to 83,7%.
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