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ПРЕДГОВОР

Стратегията „Европа 2020“ се гради на трите цели на интелигентен, устойчив и включващ растеж, които да бъдат
изпълени като „три взаимно подкрепящи се приоритета‟. За изпълнение на тези цели и реагиране на
икономическата и финансова криза, от първостепенна важност е всички участващи играчи да свързват тези
области на действие, като включват всички съответни заинтересовани страни, разработвайки синергии и
засилвайки добавената стойност на обществените инвестиции.
Ясно е, че за популяризирането на една по-зелена и по-конкурентна икономика с по-ефективно използване на
ресурсите, пътят за развитие трябва да включва значителна иновация: устойчивият растеж трябва да върви ръка
за ръка с интелигентния растеж, за да може ЕС и неговите граждани да ползват всички предимства на
преминаването към зелена икономика.
Европа трябва да засили синергиите между интелигентния и устойчив растеж, за да се справи с климатичните
промени,

екологичните

и

енергийни

предизвикателства,

както

и

с

растящия

недостиг

на

ресурси.

Продължаването на сегашното ни потребление и модели на производство не е вариант. Ние трябва да променим
икономиките си, които в момента са основават на свръхизползването на природни ресурси, в движени от
иновации икономики.
Глобалното търсене на екологични технологии, екологични продукти и услуги и идеи за устойчив дизайн се
очаква да набере скорост в идните години. Глобалният пазар, понастоящем оценяван на 1.15 трилиона евро на
година, би могъл почти да се удвои, като се очаква през 2020 г. да бъде около 2 трилиона евро на година.
Регионите и страните членки на ЕС могат да използват тези възможности, като навлязат на този разширяващ се
пазар. За да направят това, те трябва да инвестират повече в развитието на изследвания и иновации и
предприемаческия потенциал в области като устойчива енергия, екосистемни услуги и екоиновации.
Успехът в предизвикването на тази промяна към икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно ползване на
ресурсите, основано на иновации, ще бъде определен до голяма степен от решенията, взети на местно и
регионално ниво. В предложенията на Европейската комисия за бъдещето на Кохезионната политика,
иновацията и зелената икономика заемат централно място. Регионалната политика ще бъде важна за
мобилизиране на потенциала на регионите и градовете в ЕС да отделяне на растежа от свръхизползването на
ресурси, по-специално чрез нова генерация стратегии за изследвание и иновации за интелигентна
специализация (СИИ3). Много от мерките, необходими за извършване на промяна, ще бъдат планирани и
изпълнени на регионално ниво. Поради това, този наръчник цели да подготви и развие следващия програмен
период (2014-2020).
Това ръководство е едно от серията ръководства, изготвени в рамките на „Платформата за интелигентна
специализация“, съставена от Европейската комисия. Това не е академична публикация, а практически документи с
конкретни препоръки и примери за добри практики, които показват потенциални начини към и за спомагане на
обсъждането между обществени власти и ключовите играчи.
Ние насърчаваме всички органи и ключови играчи, участващи в подготовката на следващия програмен период и
изпълнението на новите програми, да изпълзват пълноценно това ръководство. Внасянето на интелигентно действие
в околната среда, климатичните промени, както и в стратегиите за изследвания и иновации за интелигентна
специализация е най-добрият начин за развиване на зелена икономика – в полза на регионите и градовете на ЕС.

Йоханес Хан

Янез Поточник

Комисар по регионална
политика

Комисар по околна среда
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ОБЛАСТ
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до един милион евро за обществена инвестиция

Средна

Висока

1-5 милиона
повече от 5 милиона

ПРОЕКТ

Малък
Среден

Голям
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ОСНОВНИ МОМЕНТИ И ПРЕПОРЪКИ

За постигането на социо-икономическо развитие и
създаване на работни места е необходимо съчетаването
на устойчив и интелигентен растеж, по-конкретно, чрез
стратегии за изследвания и иновации за интелигентна
специализация (СИИ3). Важно е също да
бъдат намерени практически решения за
разделяне на икономическия растеж от влошаването на
околната среда. Иновацията е в сърцевината на усилията
за промяна на икономиката и обществото на Европа в
посока към едно ресурсно ефективно и нисковъглеродно
бъдеще. Популяризирането на иновации за
устойчив растеж изисква холистичен подход и
дългосрочни
перспективи
през
един
политически цикъл.
Националните и регионални създатели на
политики биват насърчавани да ръководят
разработването
на
амбициозна
дългосрочна визия за интелигентен и
устойчив
растеж
по
стратегии
за
изследвания и иновации за интелигентна
специализация.
Фокусирането върху трансформативна
иновация изисква участието на ключови
заинтересовани страни във всички фази от
проектирането
на
политика,
до
мониторинга и оценката.
Регионалните и местни перспективи стават поважни от всякога при насърчаването на устойчив
растеж. Първо, регионите позвават местните
системи за иновации и имат капацитет да
мобилизират икономически играчи в името на
споделена цел. Второ, те са добре
позиционирани да се развиват чрез разбиране
на
местните
активи
и
екологични
предизвикателства. Няма рецепта от типа
„един размер за всички“ за разработването и
изпълнението на стратегии, които съчетават
устойчив и интелигентен растеж: всеки регион
трябва да се възползва от своята възможност
в рамките на подкрепата за инвестиции, които
се предоставят от регионалната политика на
ЕС.
12

Управляващите
органи
биват
насърчавани да поставят устойчивото
развитие в сърцевината на своите
СИИ3. Те трябва да оценят регионалния
потенциал за иновации и да обмислят
инвестирането
в
областта
на
екоиновации, екосистемни услуги и
устойчива енергия, като вземат предвид
специфичните си силни и слаби страни.
Много
от
предизвикателствата
на
устойчивостта са извън обхвата на местни,
регионални или национални действия.
Например, климатичните промени или
преконфигурирането
на
веригите
за
стойност на ресурсите не могат да бъдат
овладени в определени граници и изискват
сътрудничество
между
много
заинтересовани страни, които действат на
различни нива.
При популяризиране на целите на
устойчивото развитие по СИИ3, регионите и
страните членки трябва:
Да търсят активно синергии
съществуващи
национални
европейски инициативи; и

със
и

Да използват активно възможностите
за транс-регионално и международно
сътрудничество.
Екоиновация може да бъде въведена по
икономически сектори и има значителен
потенциал да задвижва стратегии, транссекторно сътрудничество. Екоиновацията
идва под много форми, включително
нововъведени или подобрени продукти,
технологии,
услуги,
управление,
организационни структури, институционални
правила и начин на живот или поведенчески
промени.
Напористото
естество
на
екоиновацията се изправя пред много
различни бариери и интересни политически
цели.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

Вместо да се фокусират върху отделни
мерки
за
еднократна
подкрепа,
регионите и страните членки трябва да
разработят цялостен политически микс
за подкрепа както на търсенето, така и
на предлагането на екоиновации.
Екосистемите са основополагащи за
всички икономики и за човешкото
благополучие. Екосистемите осигуряват
местообитание и природни ресурси и
играят ключова роля в миграциите и
адаптациите при климатични промени.
Иновативното използване на природни
дадености е основата за нови устойчиви
икономически
дейности,
които
допринасят
за
интелигентна
специализация
и
развитие
на
биоикономика. Този подход изисква
иновативни идее и решения, които често
се
основават
на
изследвания
и
разработки.
При интегрирането на екосистемни
услуги в СИИ3 е важно да се вземат
предвид
устойчиви
решения,
иновативни
методи
и
предприемачески идеи, които разчитат
на възобновими, а не на изчерпаеми,
ресурси, които са налични в местни
екосистеми.
Регионите и страните членки трябва
да използват възможно най-добре
принципите на биоикономиката при
популяризиране
на
устойчивия
растеж.
Изследванията
и
иновациите
по
устойчива енертия са ключът към
постигане на целта на ЕС за климат и
енергия за 2020 г., позната като „цел 2020-20‟, както и целта за 2050 г. за 85% 90% намаляване на въглеродните
емисии. Способността да се създават
технологични разработки за устойчива
енергия варира в ЕС поради различия в
националните дадености и икономически
условия, както и в технологичния
капацитет на всяка страна членка и
регион на ЕС.

Много страни членки и региони имат
значителни възможности да се възлолзват от
интеграция на устойчивата енергия в своите
СИИ3, което води и до набор от възможности
за икономическо развитие чрез разрастване
на бизнес и изследователските дейности по
устойчива енергия и така, до създаването на
нови работни места. По време на следващия
период
на
финансиране,
според
предложението на Комисията, всички региони
ще трябва да инвестират значителни суми от
финансирането от ЕФРР за устойчива
енергия. Но, не всички региони може да
имат
потенциала
да
инвестират
специфично средствата на ЕФРР за
изследвания и иновации за устойчива енергия
чрез процеса по СИИ3. Въпреки всичко, всяка
страна членка и регион трябва да се стремят
да се концентрира върху възможностите на
финансирането по интелигентни начини и да
инвестират в напредъка на свои местни
изследвания,
разработки,
иновации
и
технологични възможности. Планът за
„Стратегически енергийни технологии“ (СЕТ),
като технологичен стълб на енергийната
политика на ЕС, задава рамката за страните
членки, в която да ускорят развитието и
пускането на пазара на ценово конкурентни и
устойчиви енергийни технологии.
Препоръчва се страните членки и
регионите
да
въведат
ефективен
политически микс от мерки за търсене и
предлагане,
за
стимулирането
на
изследванията
и
иновациите
по
устойчива енергия, както и за осигуряване
на благоприятни условия и ефективно
управление в тази област.
Иновативните дейвости могат да варират
от съвременни изсладвания и разработки,
до иновативни идеи за строителство,
мобилност, дизайн, енергиен мениджмънт и
бизнес модели.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОТЕНЦИАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛ НА ТОВА
РЪКОВОДСТВО

Това
практическо
ръководство
показва,
че
устойчивият
и
интелигентен растеж може да върви
ръка
за
ръка
във
всички
европейски
региони
и
страни
членки. Става все по-ясно, че
устойчивият икономически растеж
може да бъде гарантиран само ако
регионите и страниче членки са
подготвени да следват принципите
на екологическа устойчивост.
Това ръководство цели да
отговори на следните въпроси:

даде

Защо интелигентният растеж и
устойчивото развитие се допълват
взаимно?
Какво може да се направи в
регионите за съчетаване на
интелигентно
и
устойчиво
развитие?
Как да се използва регионалната
политика на ЕС за засилване на
иновациите
за
устойчиво
развитие?
Предназначението на документа е да
подпомага управляващи органи (УО) на
Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) при интегрирането
на целите на устойчивото развитие в
техните стратегии за изследвания и
иновации
за
интелигентна
специализация, или накратко СИИ3.
14

Ръководството се фокусира върху три
тематични области, които са особено
свързани с устойчивото развитие:
Екоиновации;
Екосистемни услуги; и
Устойчива енергия.

Ръководството трябва да бъде полезно
и на национални, регионални и
общински публични власти, които
отговарят за изпълнението на политики
в областите на устойчива енергия,
екоиновации, защита на природата,
земеделие,
гори,
индустрия
и
предприятия, икономическо развитие и
трудова заетост и социални дела.
Други потенциални потребители включват
местни играчи, които могат да имат
значителна роля в националното и
регионално развитие и стратегии за
интелигентна специализация. Това са
представители от индустрията и бизнеса,
финансови
сектори,
изследователски
организации и университети, агенции за
подкрепа на иновациите и групи на
гражданското общество.
ФИГУРА 1 – ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА
ТОВА РЪКОВОДСТВО

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

РЪКОВОДСТВОТО
ще помогне на…

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ ПО ОП НА ЕФРР ДА:
Подпомагат интегрирането на устойчивия растеж в СИИ3;
Съдействат за максималното използване на средствата на ЕФРР;
Откриват нови иновативни практики и научени уроци;
Научават за други полезни ресурси, които могат да бъдат полезни при
популяризиране на СИИ3 и устойчивия растеж в региони.
ВЗИМАЩИТЕ РЕШЕНИЯ ДА:
Научават как да създават синергии между целите на интелигентен и устойчив
растеж;
Научават за успешни опити на други региони в ЕС;
Да намиран възможни синергии между регионални инициативи и други
инициативи;
Разбират гамата от инструменти за политики, които са налични за
популяризиране на устойчив и интелигентен растеж.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ДА:
Откриват възможностите, предлагани от финансирането по кохезионната
политика за подкрепа на зеления бизнес;
Даване на конструктивен принос за реализацията на СИИ3;
Засилване до максимум на социалното и екологично въздействие на зеления
бизнес.
ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА:
Установят възможностите за съ-финансиране за устойчиви проекти, зелени
бизнеси и инфраструктура;
Засилят до максимум социалното и екологично въздействие на екологически
ориентираните инвестиции.
ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ДА:
Установят роляти си в популяризирането на социалното, икономическо и
екологично благополучие в региона;
Намират синергии и потенциални партньорства с обществени и бизнес играчи;
Да дават конструктивен принос към създаването и изпълнението на СИИ3.
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И УНИВЕРСИТЕТИ ДА:
Разбират възможностите, предлагани от СИИ3 и ЕФРР;
Открият ролите си в регионални проекти и програми;
Свързват изследванията с практиката;
Увеличават въздействието в реалността на изследванията чрез пренасяне на
резултатите от изследванията в практиката.
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1

СЪЧЕТАВАНЕ

НА

УСТОЙЧИВ

И

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

1 http://ec.europa.eu/

ЗАЩО УСТОЙЧИВИЯТ
РАСТЕЖ И
ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ
РАСТЕЖ СЕ ДОПЪЛВАТ
ВЗАИМНО

europe2020/index_en.htm

2 Ecorys (2012) Броят
на работните места
зависи от
подобрението по
ефективността на
околната среда и
ресурсите
http://ec.europa.eu/
environment/enveco/jobs/
index.htm

3 COM (2012)
173 Към възстановяване с
много работни места,
комуникации на ЕК
http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=7619&l
angId=en

4 EC SWD (2012) 92 –
Използване на потенциала
за трудова заетост на
зеления растеж
http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=7621&l
angId=en
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Много държави срещат все повече
предизвикателства
от
климатични
промени, влошаваща се околна среда и
намалено
наличие
на
природни
ресурси. Сегашната финансова криза
засили потребността от преосмисляне
на
традиционните
икономически
модели, които водят до постоянно
увеличаващо
се,
неустойчиво
потребление. Това важи особено за
европейската икономика, която изпитва
множество
предизвикателства
за
поддържане
на
благополучието
и
икономическия растеж. В своя опит да
възродят индустрията, пазарите на труда
и конкурентоспособността, европейските
правителства търсят по-иновативни и
устойчиви начини за популяризиране на
икономически дейности едновременно със
справянето
с
екологичните
предизвикателства. Така, има нарастващо
осъзнаване, че планетата Земя е както
стълб на живота, така и опора на
икономиката.
Създателите на националната и
международна
политика
приемат
стратегии за устойчиво развитие,
зелена икономика, биоикономика и
устойчиво производство и потребление
(Моля, вижте Фигура 2). Най-честото
предизвикателство пред устойчивия
растеж е да се постигне разделяне на
икономическия растеж от влошаването
на околната среда.

ЕС изложи визията си за икономика в
страгетията „Европа 2010“1. Тази
стратегия се противопоставя на
структурната слабост, като предлага
напредък в три взаимно подкрещи се
приоритета: интелигентен
растеж,
устойчив растеж и включващ растеж.
Тя набляга на необходимостта от преход
към
нисковъглеродна,
ресурсно
ефективна иконовика, като новата
парадигма за устойчиво развитие.
Иновацията се счита за ключа към
успеха при разделянето на растежа от
влошаването на състоянието на
околната среда и потреблението на
ресурси. Това е и ключът към
стимулиране
на
интелигентен
растеж и следователно, за даване
на възможност на
устойчивият
растеж и интелигентният растеж да се
развиват ръка за ръка.
Няколко проучвания са показали, че
инвестирането в мерки за ресурсна
ефективност и околна среда е създало
работни мести и поддвържа устойчив
икономически
растеж2.
Например,
увеличаването на работните места в
секторите на зелената икономика в ЕС е
положително в рецесията и се
предвижда да остане доста силно3.
Според различни модели, до 2010 г.,
изпълнението на отделни мерки за
енергийна ефективност би могло да
доведе до два милиона зелени работни
места, които да бъдат създадени или
запазени, докато потенциалът за
създаване на работни места в сектора
на възобновима енергия се изчислява на
три милиона работни места4.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
ФИГУРА 2 – НЯКОИ ДЕФИНИРАНИ КОНЦЕПЦИИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВИЯ РАСТЕЖ

Устойчиво развитие е “развитие, което отговаря на потребностите на настоящето, без да
компрометира възможността на бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди.”
Устойчивото развитие е голяма парадигма, която се основава на три стълба:
икономическо развитие, социално развитие и запазване на околната среда.
Задоволяването на потребностите на бъдещето зависи от това колко добре
балансираме социалните, икономическите и екологичните цели, когато взимаме
решения днес5.

5 Доклад на Ко ми си ят а
Брун д тл ан д от 1987 г.
„Нашето общо бъдеще

Зеленият растеж е концепция, която е била създадена, за да допълна концепцията за устойчиво
развитие. Зеленият растеж цели да смени модела на икономически растеж с такъв, който щади
икономиката. Концепцията е била първо приложена от Корея, която е прегърнала визия за ниски
въглеродни емисии, модел на зелен растеж за бъдещ икономически растеж. Понастоящем,
7
концепцията се приема от много страни и се популяризира от ОЕСР6 и Световната банка .
Последната популяризира разрширената концепция за „зелен и включващ растеж“, която се обръща
към възможностите, налични за развиващите страни за участие в процеса на позеленява на
икономиките им.
на ООН за
о п а з в а н е н а о к о л н а т а с р е д а – „ И н и ц и а т и в а т а з а з е л е н а и к о н о м и к а “ 8.
Зелената икономика се дефинира като икономика, която води до подобрено човешно
благополучие и социално равенство, докато значително намалява екологичните рискове и
екологичния недостиг. В най-просто изражение, зелената икономика може да бъде считана
за такава, която е ниско въглеродна, ресурсно ефективна и социално включваща. Нейният
растеж по доходи и трудова заетост се движи от публични и частни инвестиции, които
намаляват въглеродните емисии и замърсяване, повишават енергийната и ресурсна
ефективност и предотвратяват загубата на биоразнообразие и екосистемни услуги.

6 www.oecd.org/greengrowth

7 http://go.worldbank.org/

Зелената икономика е концепцията, разработена от П р о г р а м а т а

8 www.unep.org/greeneconomy

9 http://ec.europa.eu/
research/

Концепцията за устойчиво развитие се прилага в контекста на ЕС. Устойчивото развитие
е едната от трите приоритетни области в стратегията „Европа 2020“ . Тя има ясно
определен фокус върху повишаване на конкурентноспособността на икономиката на ЕС,
включително
концентриране
върху
лидерството
в
зелените
технологии,
популяризиране на интелигентни мрежи, подобряване на бизнес средата, особено за МСП и
повлияване на избора на потребителя. Устойчивото развитие се отнася и за постигане на
екологични цели, като намаляване на въглеродната интензивност на икономиката,
популяризиране на ефективното и устойчиво използване на ресурсите, опазване на
околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубана на
биоразнообразие.
Интелигентният растеж, който е друг приоритет на стратегията „Европа 2020“, означава
подобряване на работата на ЕС в образованието, изследванията/иновациите и цифровото
общество. Това се прави чрез: насърчаване на хората да научават, изучават и актуализират
своите умения; подобряване на академичното съвършенство и работата на университетите;
създаване на нови продукти/услуги, които генерират растеж и работни места и помагат за
справяне със социалните предизвикателства; както и разпространението на информация и
комуникационни технологии.
Включващият растеж, който е третият стълб в „Европа 2020“, допринася за растеж в
европейския темп на трудовата заетост. Това води до повече и по-добри работни места,
особено за жени, млади хора и възрастни работници, и помага на хората от всички възрасти
да очакват и управляват промяната чрез инвестиране в умения и обучение. Той също така
включва модернизиране на пазарите на труда и системите за благополучие и гарантиране, че
ползите от растежа достигат до всички части на ЕС.
Концепцията за биоикономика в ЕС се фокусира върху поддържането и създаването на
икономически растеж и работни места в селски, крайбрежни и индустриални райони,
намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и подобряване на икономическата и
екологичната устойчивост на първичното производство и обработващите индустрии.
Стратегията „Европа 2020“ изисква биоикономиката да стане ключов елемен в постигането
на интелигентен и зелен растеж в Европа. Стратегията на ЕС за биоикономика и неговият
план за действие целят да проправят път към по-иновативно, ресурсно ефективно и
конкурентно общество, което приравнява безопасността на храната с устойчивото
използване на възобновимите ресурси за индустриални цели, докато гарантира защита на
околната среда.

17

СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ИНОВАЦИЯ В
РАМКИТЕ НА
УСТОЙЧИВ И
ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ

10 Ecorys (2012) Броят
работни места зависи от
подобренията за
екологичната и ресурсна
ефективност
http://ec.europa.eu/
environment/enveco/jobs/
index.htm

11 Рамката беше разбаротена
от експерти на Индийската
мисловна банка CII-ITCЦентър за усъвършенстване
за устойчиво развитие
www.sustainabledevelopment. in
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От друга страна, глобалното търсене
на
екоиновативни
и
екологични
технологии, щадящи околната среда
продукти и услуги и идеи за зелен и
устойчив дизайн се очаква да се
ускорява
с
по-висок
темп
в
следващите години. Има консинсус, че
глобалният
пазар,
понастоящем
оценяван на 1.15 трилиона евро
годишно, би могъл почти да се удвои
със средно очаквано за 2020 г. от 2
трилиона евро годишно10. Много
страни членки на ЕС и региони могат
да извлекат полза от този разрастващ
се пазар. Така, важно е те срочно да
се устремят към развитието на
иновативни
и
предприемачески
възможности
в
области
като
екоиновация,
развитието
на
екосистемни услуги,
устойчива
енергия
и
ниска
или
нулева
въглеродна мобилност, както и на
биоикономически
сектори
като
устойчиво земеделие и туризъм.
Устойчивият и интелигентният растеж
все повече биват виждани като две страни на
една и съща монета. СИИ3 може да изиграе
важна роля и за развиване на ръководство
на много нива за интегрирани политики за
иновации, където устойчивото развитие
взима превес. В допълнение, те
трябва да свържат няколко области на
политика
и
да
популяризират
разбиране на силните страни на
регион спрямо тези на други региони
и за възможните ползи за този регион,
които могат да бъдат получени чрез
между-регионално
или
транснационално сътрудничество.

Като беше посочено по-горе, иновацията е
факторът,
който
прави
възможно
свързването в едно на екологичните и
икономическите цели и съотнасянето им към
устойчивото
развитие
и
интелигентен
растеж.
Иновациите обхващат не само нови или
подобрени продукти и процеси, но и нови
услуги, маркетинг, методи за налагане на
търговски марки и дизайн и нови форми
на бизнес организация и договорки за
сътрудничество.
Все повече иновациите се разбират като
еволюиращи в отворена система, в която
различните играчи си взаимодействат и
сътрудничат. Обществената подкрепа за
иновациите трябва да се адаптира към тази
цялостна перспектива и да комбинира усилия
за
подкрепа
на
изследванията
и
технологиите с тези за развиване на
сътрудничество
между
заинтересовани
страни.
Фигура 3 представя рамка, която помага на
правителствата и други играчи да развият
визия за това как различни видове иновации
могат да спомогнат да икономически растеж,
който
е
интелигентен,
устойчив
и
11
дългосрочен . Тя може да помогне и за
установяване на подходите и свързаните
приоритети на политики за придвижване към
устойчив икономически растеж. Рамката се
основава на предпоставката, че иновациите
за устойчиво развитие трябва да създават
икономическа, социална
и екологична
стойност.
Рамката предполага, че правителствата могат
да използват следните четири подхода при
придвижването
реактивен,

към
подход

устойчив
на

растеж:

постепенно

нарастване, радикален и трансформативен.
Някои правителства използват повече от един
подход,

но

тенденцията

както

на

правителствата, така и на бизнеса е да се
следва

или

реактивния,

или

подхода

постепенно нарастване към зелен преход.

на

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
ФИГУРА 3 – РАМКА ЗА ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

+++

УСТОЙЧИВА СТОЙНОСТ

Нови пазари
Предприятия от
следващо поколение
Енергийно-позитивни
сгради
Решения за мобилност

РАДИКАЛЕН

ПОСТЕПЕННО
НАРАСТВАНЕ

РЕАКТИВНА

+

Законодателни
поправки,
съответствие,
ефективност

+
РЕАКТИВНИЯТ
подход

Подходът за
ПОСТЕПЕННО
НАРАСТВАНЕ

Известно изравняване с
растежа
Възобновими ресурси
Общностни инициативи

Решения за
бедните
IT@help
Пестене на
ресурси
Елоктромобили

Запазване на ресурси
Политики и системите
Икономическа стойност

ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ

+++

Източник: CII-ITC Център по усъвършенствана за устойчиво развитие (чрез
Международния институт за устойчиво развитие, 2012 г.)

ТРАНСФОРМАТИВЕН

който е най-лесният е най-често срещан подход, нормално обхваща малки промени в
законодателството и подобрения в съответствието, заедно с ограничено ударение върху
оптимизиране на ресурсите. Този подход е важен за гарантиране, че екологичният ефект и
ефективност се подобряват постоянно, но се генерира малка икономическа стойност и се
случват ограничени иновации. Например, затягането на изискванията към водата може да
доведе до инвестиции в съоръжения за третиране на вода и докато това дава възможност за
„почистване“, то не се справя с по-фундаменталния проблем на нарастване на потоците от
отпадни води. Ако правителствата или бизнесите въвеждат такъв подход за първи път, той
може да изисква значителни инвестиции, създаване на нови пазари и допълнителни
работни места. Обаче, в много дурги ситуации, това често е подход от типа „бизнес
както обикновено“, който не успява да създаде нови работни места или допълнителна
стойност.

Обхваща предотвратяване на замърсяването, подобрения в инфраструктурата на публичния
транспорт и отговорност за продукта. Този подход се справя с проблемите на цената, риска и
намаляване на въглеродния отпечатък и, което е важно, създава по-добро разбиране на това
какво в действителност означава стабилност. Например, органичното земеделие или
подобрения в ефективността на материалите във фирмите помага за намаляване на
въздействия, отпадъци и емисии, като едновременно намалява ценовия риск и
съпротивлението на занитересованите страни. Повечето правителства и бизнеси използват
този подход, тъй като постепенно нарастващите промени са най-ценово ефективните
подобрения. Подобренията се продават бързо и се генерира стойност в краткосрочен план.
Намаляването на отпадъците и емисиите е важно, но ефектите от високия економически
растеж могат далеч да надминат значителните екологични ползи от това намаляване.
Решенията за постепенно нарастване са важни, но те никога няма да превъзхождат големите
промени, като осигуряване на добо качество на живот за постоянно нарастващото глобално
население на една планета с оскъдни рисурси. Решенията за постепеннно нарастване само
подготвят света за въглеродна и водна ефективност. Придвижването отвъд решенията за
постепенно нарастване към трансформативни такива е единственият начин за създаване на
стойност, необходима за устойчиво развитие.
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РАДИКАЛНИЯТ
подход

ТРАНСФОРМ
АЦИОННИЯТ
подход

Може да създаде траектория на растеж, която ще задвижи икономиките към
устойчива стойност и също така, може да направи значителна полизитивна разлика в
обществото. Този подход фокусира политики и усилия за промяна на традиционните
начини на мислене за социалните и екологични проблеми и за промяна на институции
и рамки. Радикалните иновации се основават на технологична промяна и коригират
или заменят традиционни решения. Те създават по-добри алтернативи в рамките на
съществуващи индустрии, но не е задължително да променят тези индустрии
фундаментално. Например, електомобилът може да бъда добра алтернатива на
задвижвани с изкопаеми горива коли, но не решава проблемите със задръстванията
или необходимостта от повече места за паркиране и по-големи пътни мрежи.
Може да помогне да се направи пълна промяна на парадигмата, върху която се основават
сегашните модели на производство, потребление, работи и живот. Тя дава възможност на
хората да видят отвъд съществуващите хоризонти на най-добрите практики и найнапредналите технологични иновации. Този подход е за бъдещето и как да го формираме. В
транспорта, трансформативното решение е да се мисли за мобилност, вместо за транспорт.
Например, това може да доведе до въвеждането на нова схема за мобилност, като колоездене
или споделяне на кола/велосипед, а не просто разширяване на използването на по-чисти
превозни средства. Този вид промяна в процеса на мислене създава решения, които са
трансформативни.

Трансформативната иновация ще се случи далеч отвъд границите на една компания
или организация и ще изисква трансформация, замяна или установяване на
паралелна инфраструктура. Следващите четири десетилетия ще станат свидетели как
все повече правителства и бизнеси прегръщат този подход. Тя ще включва фокус
върху комбинирането на биомимикрия12 и и регенериране на природните материали,
както и ще създаде нови пазари с решения от следващо поколение и нови сектори и
възможности за работа.

РЕГИОНИТЕ СА ВАЖНИ ЗА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

12 Биомимикрията е
иновативен метод, който
търси устойчиви решения
като изучава най-добрите
идеи в природата и след това
имитира тези дизайни и
процеси, за да разреши
човешки проблеми, напр.
слънчева клетка, вдъхновена
от лист. Повече информация
и примери има на
http://biomimicryinstitute.org

Регионалните икономики са ключът към
иновации и растеж. Има изобилие от
доказателства и практически примери, които
потвърждават, че регионите и градовете
играят важна рола в развиването на
иновациите
чрез
приютяването
на
индустриални клъстъри, центрове по
компетентност,
инкубатори,
технологични паркове и много други
видове
формални
и
неформални
иновативни пространства. Успешните
региони и градове стават европейски
или глобални центрове на иновации,
технологични мрежи и вериги на
стойност.
Регионите

и

населените

места

също

играят значителна рола в преследването
13 ООН (1992)

на устойчиво развитие

главно поради

близостта си до много екологични проблеми,
както
14 Фуслер и Джеймс (1996)

и

до

предотвратяване

местното
на

и

ноу-хау

за

адаптиране

към

екологичните предизвикателства.
20

Тази значима роля на местно ниво се потвърди още през
1992 г. с въвеждането на местно действие в „Дневен ред 21“
на Обединените нации 13.
Необходимостта от свързване на темите за иновация и
устойчивост се потвърди в средата на деветдесетте
години

на

20.

век,

когато

концепцията

за

екоиновации беше създадена за пръв път 14. Обаче,
след това беше необходимо едно десетилетие, за да може
екоиновацията да бъде възприета сериозно от регионални и
местни създатели на политики. Едва в последните години,
повечето европейски региони признаха необходимостта от
улавяне на иновативния потенциал за справяне със социални
и екологични предизвикателства. Много създатели на
политики за иновации започнаха да следван подход към
политиката за иновации, движен от предизвикателствата
чрез канализиране на обществената подкрепа, за отговор на

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
ФИГУРА 4 – СВЪРЗВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИГРАЧИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

ЕС
Национално правителство

G

Регионални органи

Бизнес
общност

Обществен
и сдружения

Университети

Потребители

Изследователски
организации

предизвикателствата
на
екологичната
устойчивост и особено климатичните промени,
ресурсната
ефективност
и
15
биоразнообразието .
В
някои
случаи,
регионите въвеждат политики, свързани с
климатичните промени и екоиновации,
преди да бъдат формулирани политики на
национално ниво, какъвто е бил случая с
региона Вастра Готаланд на Швеция16.
Какво е това, което дава възможност на регионите
да се заемат едновременно с иновации и
устойчивост?

Агенции по
околна среда,
иновации и
енергия

Регионите имат както познанията, така и
възможностите да се справят ефективно с
предизвикателствата
както
на
иновациите, така и на устойчивостта. В
много случаи, съчетаването на тези
познания,
създаване
на
колективен
капацитет за действие и излизане с
иновативни решения е специфично според
мястото. Екоиновациите, като всички други
иновации, трябва да бъдат разбирани като
„Случващи се поради това, което често са
географски
близки
концентрации
и
взаимодействия сред малки, бързо движещи

От една страна, регионите имат представа

се системи от иновации и техните мрежи“

за собствените си иновативни системи,
както и възможностите за мобилизиране
на регионални лица, заинтересовани от
иновации
посредством
специфични
инструменти на политики;

Накратно, географията има значение. Може
да се спори и че географията има повече
значение при екоиновации в сравнение с
всички други иновации. Както беше посочено
по-горе, екоиновациите и устойчивият растеж
изискват
както
добро
разбиране
на
регионалните иновативни системи, така и
добро
познаване
на
екологичните
предизвикателства и тези на устойчивостта.

От друга страна, регионалните заинтересовани
лица имат добро разбиране за регионалните
екологични характеристики, както и капацитета

17

15 ОЕСР (2005, 2011)

16 Кук (2011) Региони в преход:

Регионално-национални
системи и стратегии за
екоиновации, прогред при
планирането, 76 (2011) 105146

.
17

Кук (2011) Региони в преход:
Регионално-национални
системи и стратегии за
екоиновации, прогред при
планирането, 76 (2011)

105-146

и компетенциите за предприемане на местно
действие за насърчаване на екологичната
устойчивост.
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СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

18 „ Регионална програма за
иновативни действия“ е
инициатива на
кохезионната политика
от 2000-2006 г., която се
е основавала на три
стратегически теми: (1)
Регионални икономики,
основани на познание и
технологични иновации, (2)
e-EuropeRegio:
и н ф орм ац и он н от о о б щ е ст в о
в усл уг а н а ре ги о н ал н от о
раз в и т и е, (3) Регионална
идентичност и устойчиво развитие.
Връзка::
http://europa.eu/legislation_
summaries/regional_policy/
provisions_and_instruments/
g24210_en.htm

19 „Дневен ред 21“ е план за

десйствие, който да бъде подет
глобално, национално и локално
от организации от системата на
Обединените нации,
правителствата и основни групи
във всяка област, в която има
човешко влияние върху околната
среда. Връзка:
http://www.un.org/esa/dsd/
agenda21/

Например, производството на енергия,
основано на изкопаеми горива, разчита на
силно
централизирани
производствени
процеси, докато възобновимата енергия
трябва да бъде децентрализирана и
адаптирана
към
местните
условия.
Последното изисква местни познания за
индустриалните и социални структури, както и
технически
познания
за
енергията
в
екологичния профил на въпросния регион.
Всеки регион изисква свое собствено,
уникално осмисляне на стратегията и
политическия микс за справяне със сходни
проблеми. Този микс изисква интегрирани
политики, които могат да целят както
иновативен потенциал, така и по-широки
социални условия и такива на устойчивостта,
които определят сравнителните предимства
на един регион.
Всички региони и градове в ЕС имат
голямат степен на представа за важни
политически
инструменти,
особено
обществени
поръчки,
градско
и
поземлено
планиране
и
местно
икономическо развитие, както политики и
програми за защита на околната среда и
енергия. Тези инструменти могат да бъдат
използвани за постигане както на растеж, така
и на устойчивост, и регионалните власти могат

предприятията към новите възможности за
бизнес
и
промените
в
нагласите,
поведението и предпочитанията на хората.
Такова познание дава възможност за
идентификация
на
определени
предизвикателства в позеленяването на
икономиката
и
настройването
или
прецизирането на мерките, съответно.

да използват такива мерки като:

много

Прилагане на зелени обществени поръчки,
включително
доставки
на
развойни
продукти;
Подпомагане
на
изследванията
и
иновациите в регионалните бизнеси и
групи;
Подкрепа
за
създаването
екоиновативни МСП;

на

Позеленяване
на
местната
и
регионалната индустрия, като секторите
строителство, туризъм и земеделие и
храни, чрез насърчаване на етикети и
стандарти;

Докато разсъждават върху устойчивото
развитие, регионите и населените места
могат да ползват опита си по изпълнение на
политики за подкрепа на иновации, като
регионални стратегии за иновации и
регионални
програми
за
иновативни
18
действия
по
устойчино
развитие
посредством „Дневен ред 21“19 и по
ориентирани към растеж икономически
политики. Фокусът върху устойчив растеж
изисква на иновативните политики да бъде
давано направление и рамка, които
признават
предизвикателствата
на
климатичните промени, опазването на
природата, ресурсна ефективност и достъпа
по суровини.
Пътеките за устойчив растеж зависят и от
регионални

включително

характеристики,

икономическа

социални

проблеми,

постижения

и

структура,
технологични

ръководство,

както

и

екологичен профил на региона. Регионите
зависят в различна степен от политиките и
регулаторните рамки, които са разработени
на национално и европейско ниво, тъй като
много проблеми на устойчивостта трябва да
бъдат решени от политики, създадени и
координирани на тези нива или дори на
глобално

ниво.

Това

означава,

че

регионалните действия трябва да бъдат
вградени в по-широки политически рамки и

Подкрепа
на
частното
търсене
посредством
повишаване
на
потребителската
информираност
за
устойчиви начини на живот.

разбирания за по-широки, често глобални

Бидейки близо до пазара и до местните
бизнес общности, регионалните власти могат
по-добре да наблюдават предприемането
на зелени инициативи, настройване на

подходите и инструментите, използвани за

тенденции. Въпреки че преследването на
устойчив

растеж

предизвикателство
справяне

с

това

е
за

стратегическо
всички

региони,

предизвикателство,

се

различават между регионите. Няма рецепта
от типа ‘една мярка за всички“ за
разработването и изпълнението на подходи
за съчетаване на устойчив и интелигентен
растеж.

22

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

ФИГУРА 5 - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ГРАДСКИ И СЕЛСКИ РЕГИОНИ
20 ООН – Хабитат,

Силно урбанизирани региони ще трябва да обмислят различен подход в сравнение с
предимно селски региони. В градски и движени от познание региони, потенциалът за
устойчиво развитие може да бъде по-очевиден в резултат от по-висока
плътност на предприятия, иноватори и клиенти за зелени продукти и услуги. Тъй
като големите градове са причината за 70%-80% от всички емисии на
парникови газове в глобален план20, трябва да бъдат обмислени поустойчиви решения в мобилността, системите за енергия и вода в
цялостното въздействие върху природата 21. Много градове вече
експериментират с нови подходи и ранните потребители на зелени стратегии
вече получават своите позитивни въздействия.
Например, в Стокхолм, всички влакове и вътрешноградски автобуси сега
вървят на възобновимо гориво и ,добавено към адартираните местни
отоплителни и охладителни системи, това е намалило емисиите от CO2 с
25% след 199022.Във Фрайбург, в резултат от въвеждането на устойчиви
практики за управление на водата, консумацията на вода е намаляла с 13% в
периода 1997-2007 г.23.
В селските райони с по-ниска плътност на населението и по-малко
индустриални дейности, стратегическите възможности трябва да вземат
предвид различни подходи. Стратегията за биоикономика за „Европа 2020“24
посочва много предложения за това как иновациите биха могли да допълват
или трансформират дейностите на традиционни сектори като гори, земеделие
и рибни стопанства, в устойчиви производства с добавена стойност. Те биха
могли да бъдат от голяма важност за региони, които търсят нови
стратегически пътища за развитие. Рамката за устойчиво развитие
способства за нова оценка на подценявани, пренебрегвани или
непризнавани активи на селските региони. Тези активи включват
слънчева и морска енергия и всички преки и непреки приноси от
екосистеми за човешкото благополучие, които се отнасят и към
екосистемни услуги. Този потенциал, ако бъде интелигентно
отключен, може да има значително въздействие върху общия растеж.
Например, един от приоритетите на „Стратегията за интелигентна
специализация на Шотландия“ е да се използва богатството на природните
ресурси, като силата на вълните, за възобновима енергия. Тази индустрия
неме поддъра повече от 11 000 работни места в Шотландия. Планове за
инсталиране на до 10 гигавата съоръщения за генериране на енергия от
вятъра в морета в шотландски води се предвижда да генерират инвестиции
от около 30 билиона британски лири или 37.6 билиона евро до 2020 г., докато
секторът има потенциал да създаде до 28 000 работни места и непряко да
поддържа още 20 000 за същия период25.

Международна агенция по
енергетика, Програма за
околна среда на ООН

21 Както изтъкна Марчело
Ебрард, Председател на
Световния съвет на кметовете,
„именно в градовете ще бъде
спечелена битката за забавяне
на глобалното затопляне“.

22 Награда за европейска
зелена столица:
http://ec.europa.eu/
environment/

23 Бернини М. и Боно Л.,
Измерване на градската
устойчивост: анализ на
европейската награда за
зелена столица 2010 &
2011 (2010)

24 ЕК, Иновации за
устойчиво развитие:
биоикономика за Европа
. COM(2012) 60 оконч.

25 „Шотландската
възобновима енергия дава
амбиция: трудова заетост
във възобновимата енергия в
Шотландия‟ http://
www.scottishrenewables.com/
publications/employmentrenewable-energy-scotland/,
виж също и казус 13 в това
ръководство.
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СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

2

РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС, КОЯТО

ПОДКРЕПЯ ИНТЕЛИГЕНТНИЯ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

2

THE EU REGIONAL POLICY SUPPORTING
SMART и SUSTAINABLE

26 Виж:
http://ec.europa.eu/
regional_policy/what/futur
e/ proposals_2014_2020_
en.cfm

27 „Европа 2020:
Стратегия за интелигентен
и включващ растеж“.
COM(2010)
2020

28 http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/
docoffic/official/commu
nic/ comm_en.htm

29 COM (2011) 615
оконч.4, Предложение
за регламент на
Европейския парламент
и на Съвета за
специфични разпоредби
относно ЕФРР и целите
за инвестиции за растеж
и работни места, както и
отмяна на Регламент
(EК)
No 1080/2006 от 6
октомври 2011 г.
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РЕГИОНАЛНАТА
ПОЛИТИКА В
КОНТЕКСТА НА
СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА
2020“

Общата цел на регионалната политика
на ЕС е да намали различията между
регионие в Европа и да засили
икономическото,
социално
и
териториално
сплотяване.
Законодателният пакет, предложен от
Комисията през октомври 2011 г.,26
посочва, че двете централни цели на
кохезионната
политика
в
новия
програмен период 2014-2020 г. ще
бъдат инвестиции за растеж и работни
места и европейското териториално
сътрудничество.
Регионалната
политика,
следователно, е един от основните
механизми
за
изпълнение
на
стратегията
„Европа
2020“
в
27
регионите .
В дневния ред за регионално развитие
на ЕС, важна характеристика на
насърчаването
на
устойчивия,
интеригентния и включващия растеж е
разработването на стратегии за
интелигентна специализация. Това е
особено
отчетливо
в
комуникацията
„Приносът
на
регионалната политика за интелигентен
растеж в Европа 2020‟28. В този
документ,
Комисията
насърчава
проектирането
на
национални
и
регионални стратегии за изследвания
и
иновации
за
интелигентна
специализация или СИИ3 като:

Средство за предоставяне на поцеленасочена

подкрепа

по

кохезионен и структурен фонд;
Стратегически и интегриран подход
за използване на потенциала ца
интелигентен
растеж
и
икономиката на знанието във
всички региони.
Стратегия
по
СИИ3
ще
бъде
предварително условия за използване
на Кохезионната политика29 през 20142020 г. Тези стратегии са интегрален
елемент от новите индустриални
политики, които целят насърчаване на
мерки
за
повишаване
на
продуктивността и използване на
частни ресурси. Те се основават на
сравнителните
предимства
на
регионите и могат да осигурят поефективно
използване
на
обществените средства. Те могат да
помогнат
на
регионите
да
концентрират своите ресурси за
няколко основни приоритета, а не
разпръскване на инвестициите по
малко в области и бизнес сектори.
Следващият програмен период от
2014-2020
г.
ще
концентрира
публичните инвестиции в ограничен
брой приоритети на инвестиране за
повишаване на растежа. В светлината
на предизвикателствата, наложени от

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

КАК
ДА
СЕ
ВКЛЮЧИ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В
СИИ3?
Влошаването
на
околната
среда,
климатичните промени и недостигът на
ресурси, страните членки на ЕС и
регионите трябва да интегрират целите
на устойчивостта в своите СИИ3. Те
трябва
също
и
да
използват
иновационно ориентирани Тематични
цели на бъдещата регионална политика
за изграждане на ниско въглеродна
икономика и насърчаване на устойчив и
интелигентен растеж.
Регионалната политика става една от
основните
политики
на
ЕС
за
насърчаване
на
иновации,
която
отговаря на предизвикателствата на
устойчивата енерегия, промяната на
климата и използването на природните
ресурси. Тя може да изиграе централна
роля
в
засилването
както
на
устойчивостта,
така
и
на
конкурентоспособността
на
европейските региони.
Следователно, управляващите органи
биват

насърчавани

да

поставят

устойчивото развитие в сърцевината
на своите СИИ3, като кръстосан подход,
който може да улови потенциала за
екоиновации,

екосистемни

устойчива енергия.
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услуги

и

Включването на целите на устойчивото
развитие трябва да се случва на всеки етап
от процеса на СИИ3 30. Фигура 6 очертава
основните проблеми, които трябва да бъдат
обмислени на всяка стъпка в проектирането
по СИИ3. Читателите биват насърчавани да се
отнесат до Ръководството за СИИ3 за
подробни инструкции. Това ръководство
допълна Ръководството по СИИ3 и се
фокусира
върху
приемането
на
проектирането по СИИ3 за областите на
екоиновации,
екосистемни
услуги
и
устойчива енергия.
Това ръководство ще подкрепи процеса
на изготвяне на СИИ3, който се фокусира
особено
върху
планирането
и
изпълнението на действие (Стъпка 5) найвече чрез показване на примери с казуси на
инициативи, които са успешно предприети от
много региони. Освен това, документът
обръща внимание на въпросите на анализа
на регионалния контекст и потенциала му за
областите екоиновации, екосистемни услуги
и устойчива енергия (Стъпка 1) и участие
на занитересовани страни (Стъпка 2). Раздели
3, 4 и 5 предоставят практически представи за
това как да се действа в специфичните области
на екоиновации, екосистемни услуги и устойчива
енергия.

30 Проверете
Ръководството по СИИ3
за изработване на всеки
етап на проектиране по
СИИ3
http://s3platform.jrc.ec.europa.
eu/s3pguide

СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ФИГУРА 6 – ВКЛЮЧВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ДЕЙСТВИЯТО ПО СИИ3

СИИ3 СТЪПКА

ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ
Какви са основните предизвикателства – бариери и двигатели на
устойчивия растеж във вашия регион?
Какви са съществуващите регионални активи и появяващи се потенциали
за дейности, които ще насърчат устойчиво развитие?

Стъпка
1

Стъпка
2

Стъпка
3

Анализ на
регионалния
контекст и
потенциал за
иновации

Ръководство:
осигуряване на
участие и
собственост

Изработване на
цялостна визия
за бъдещето на
региона

Какво е съществуващото познание и експертен опит в региона, включително
капацитет за изследване и иновация, като тези в университети, които са
свързани с екоиновации, устойчива енергия, и др?
Какви са конкурентните предимства и възможности на местните индустрии и
МСП в областта на екоиновации, устойчива енергия, и др?
Комлко динамична е местната предприемаческа среда в областите с найвисок потенциал за устойчиво развитие?

Какви служби, организации, фирми и други заинтересовани страни биха
могли да участват в проектирането и насърчаването на специфични
действия, които ще допринесат за съчетаване на интелигентен и устойчив
растеж в региона?
Как могат заинтересовани страни най-добре да се мобилизират за създаване на
регионални съюзи за насърчаване на иновации за устойчиво развитие?
Как може съвместно действие и ефективно изпълнение най-добре да
бъдат организирани?
Как могат целите на устойчивото развитие да бъдат интегрирани в
дългосрочната
визия,
като
се
имат
предвид
активит е,
предизвикателствата
и
появяващите
се
възможности
на
регионите?
Как са свързани интелигентният и устойчив растеж с тази цялостна визия
за бъдещето?
Как може визията да отразява глобалните тенденции?

Стъпка
4

Стъпка
5

Стъпка
6
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Установяване
на приоритети

Дефиниране на
последователен
политически
микс, пътни
карти и план за
действие
Интегриране на
механизмите за
мониторинг и
оценка

Какъв е цялостния приоритет за устойчиво развитие в
стратегията?
Какви са основните области на фокус за насърчаване на
иновации за устойчиво развитие в региона/страната членка?
Какви са ключовите технологични, секторни и хоризонтални
приоритети за инвестиране?
Какви стратегии, пътни карти, политики и действия трябва да
бъдат предприети за насърчаване на определени области ниши
и приоритетите за свързване на интелигентно и устойчиво
развитие?
Как може да бъде осигурено хоризонталното, вертикално и
времево съчетаване на политическия микс?
Как може мерките за търсенето и за предлагането да бъдат
балансирани?

Как да се оцени въздействието и да се оценяват и наблюдават действия и
проекти, които работят по устойчив и интелигентен растеж?
Как може да бъде измерен напредъкът към устойчив и интелигентен растеж?

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
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ЕКОИНОВАЦИЯ

ОСНОВНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ТОЗИ РАЗДЕЛ
Екоиновациите са централни за засилването на устойчивия и интелигентен растеж в регионите
поради своите широкообхватни ползи за икономиката и околната среда;
Екоиновации не се ограничават до определени индустрии и сектори. Може да бъдат въведени във всяка
област посредством нововъведени или подобрени продукти, технологии, услуги, управленски и
организационни структури, институционални договорки и начин на живота и социално поведение;
Екоиновациите не трябва да бъдат виждани просто като лекарство за екологични проблеми, а и
като активатор за икономиката и засилване на конкурентоспособността на регионите на
международния пазар;
Националните и регионалните власти са добре поставени за спомагане на трансформиращите
промени чрез подкрепа на различни екоиновации и с участието на различни играчи в
разработването и изпълнението на екоиновативни стратегии, особено в рамките на регионална
политика и СИИ3.

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЛЕДВАНИ
Разработването на дългосрочна амбициозна визия за устойчив интелигентен регион и
спомагане на трансформиращите и системни иновации, които приближават региона до
реализиране на тази визия. Това ще направи необходимо включването на много местни
заинтересовани страни в процеса;
Въвеждане на нови инструменти на политики за подкрепа на екоиновации, които ще създадат
търсене за екоиновативни продукти и услуги като зелени обществени поръчи и директна
подкрепа на МСП, включително предоставяне на техническа подкрепа и такива по субсидии;
Подкрепа не само за екологични технологии и „зелени продукти‟ но също и предоставяне на
стратегическа подкрепа и създаване на условия за екоиновации.

КЛЮЧОВИТЕ ИГРАЧИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕКОИНОВАЦИИ
Регионални и местни власти;
Бизнеси и индустрии;
Изследователски организации, групи от организации и университети;
НПО/граждани/живи лаборатории/потребителски групи;
Регионални или местни агенции за иновации или развитие.

НАЙ-ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВЗИМАНИ ПРЕДВИД
Няма единна мярка за политика, която може да поддържа екоиновации ефективно: има
необходимост от цялостен политически микс, ако трябва да процъфтяват и да се разпространяват
екоиноации;
Дългосрочният ангажимент на националното и регионално управление за преследване на
устойчив растеж е важен фактор за подкрепа;
Специфичните икономически, регулаторни, технологични и иновативни профили на региони и
сектори означават, че те реагират различно на различни стимули и бариери за екоиновации;
Цялостните иновации имат по-широки и по-дългосрочни въздействия, но те са с повече
предизвикателства за проектиране и изпълнение.
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ЕКОИНОВАЦИИТЕ КАТО
ДВИГАТЕЛ НА УСТОЙЧИВ
И ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ
Екоиновациите
са
напориста
концепция, която не се ограничава до
специфични индустрии или сектори
на икономиката. Екоиновациите могат
да бъдат въведени в производството,
услугите, организациите, управленските
стилове, градското и селско планиране и
проектиране, архитектурата и много
други области. Това всепроникващо
естество на екоиновациите може да бъде
инструмент за изграждане на здрави,
конкурентни и устойчиви национални и
регионални икономики.
Европейският съюз все повече счита
екоиновациите за един от важните
двигатели на своята икономика и
международната
си
конкурентоспособност. В края на 2011 г.,
той прие Плана за действие за
екоиновации, който, чрез подобряване на
усвояването на екоиновации от пазара,
целеше
да
увеличи
екологичните
характеристики, да създаде растеж и
работни мести и да гарантира поефективно използване на оскъдните
ресурси в ЕС31.
Има наколко ползи за местната околна среда
и социо-икономиката от подкрепата на
екоиновации:

От гледна точка на околната среда,
един от основните резултати на
екоиновациите
може
да
бъде
намаленото
използване
на
природни ресурси и занижен
екологичен
отпечатък
чрез
ограничаване на освобождаването на
вредни вещества през жизнения
цикъл на продукт или услуга.
Например,
производството
на
биоразградими материали отделя
около 80% по-малко CO2 в сравнение

ФИГУРА 7 – ДЕФИНИРАНИ ЕКОИНОВАЦИИ

Екоиновация e всяка иновация, която
намалява използването на природни
ресурси и понижава освобождаването на
вредни вещества през целия жизнен
цикъл 32. Екоиновации могат да бъдат
открити във всички форми на нови или
значително подобрени продукти, стоки,
услуги, процеси, методи за маркетинг,
организационни
структури,
институционални договорки и начин на
живот и социално поведение, които
водят до екологични подобрения в
сравнение със съответните алтернативи.
Екоиновациите
предполагат
нововъведени подходи по веригите за
материална стойност на продукти и
процеси, които намаляват интензитете на
използване
на
материали,
като
същевременно
увеличават
интензивността
на
услугата
и
благополучието. Това са екоиновации
за потока на материали, които помагат
за придвижване на обществата от
системата
извличане-консумиранеизхвърляне за ползване на ресурси днес,
към една по-кръгова система за
използване и повторна употреба, с помалко цялостни общи изисквания за
материали.
Важно
е
да
се
отбележи,
че
екоиновацията не се ограничава само до
нови технологии или продукти. Тя може
също така да води до промени в
моделите на потребление и производство
и да има по-широк трансформиращ
ефект. Системни екоиновации свързват
много взаимосвързани иновации, които
подобряват
или
създават
нови
функционални системи. Такива иновации
трябва да включват много играчи, в това
число правителство, бизнес и граждани, в
регионалната система и по веригата за
стойност.

31 ЕкоПД
(План за действие за),
п у с н а т от Е С п ре з
д е к е м в р и 20 1 1 г . , е
л ог и ч е с к и я т
приемник на Плана
за действие за
е к о л ог и ч н и
т е хн о л ог и и н а Е С
http://ec.europa.eu/
environment/ecoap

32 Наблюдател за
екоиновации
www.eco-innovation.eu

с традиционни продукти на основата
на петрохимикали;
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Екоиновации за процес

Икономии на разходи
(икономии на разходи за
материали и енергия
поради ползи от ефективност)

Екоиновации за
продукт и услуга

Нови пазари и клиенти
(нови конкурентоспособни продукти и услуги)

Гъвкави бизнес модели
(адаптиране на бизнес модели към глобални
предизвикателства;
Фокус върху предоставянето на “характеристики”)

33 Годишен доклад
на наблюдател на
екоиновации за
2011, наличен на
www.ecoinnovation.eu

34 Bundesministerium
fur Umwelt,
Naturschutz und
Reaktorsicherheit
(BMU) and
Umweltbundestamt
(UBA),
Umweltwirtschaftsberic
ht ,
2009

Ползите
за
околната
среда
от
екоиновациите
могат
да
бъдат
успоредни на економическите ползи,
като намалени разходи за материали в
резултат от по-добро използване на
ресурси и увеличени икономии на
енергия и ресурси в целия регион.
Например, немско проучване за
материално-ефективните ползи е
изчислило
средно
годишна
икономия на фирма от 196 000 евро за
иновации, въведени между 2006 и
201033;
Въвеждането на екоиновации може да
открие нови пазарни възможности,
които създават работни мести и
засилват МСП в регионите, като им
дават конкурентни предимства. Това, на
свой
ред,
увеличава
конкурентоспособността
на
региона.
Било е изчислено, че сегашният пазар на
иновации от 1 трилион евро бързо ще се
разшири и ще достигне 2.2 трилиона
евро до 2020 г.34;
ползи

могат

да

са

Поради
широкообхватните
потенциални
ползи както за околната среда, така и за
местната икономика, екоиновациите трябва
да бъдат в сърцевината на устойчивия и
интелигентен
растеж
в
регионите.
Влиянието им върху местната околна среда и
икономическите и социални системи може да
варира
от
постепенна
промяна
до
първоначално мъчителен, но позитивен
процес на трансформация.
Регионалните и местните власти са в
добра

позиция

да

трансформативни
цялостна промяна.
правомощията

им

способстват
екоиновации

за
и

Това е свързано с
да

правят

политики,

контрола им върху публичните ресурси и
важната роля, която може да играят в
осъществяване на връзка между бизнеса,
изследванията и гражданското общество.
Така,

чрез

подкрепа

подкрепа
за

проекти,

на

иновациите,
които

с

развиват

екологични технологии и екоефективност или
участие

в

цялостни

екоиновации,

в

регионалните и национални власти могат да

резултат и от по-устойчиви практики, тъй

трансформират начина, по който местните

като екоиновациите могат да направят

играчи консумират ресурси, взаимодействат

разлика чрез промяна на поведението и

с местни екосистеми и внасят стойност в

начина на живот на гражданите и тази

местната икономика.

промяна може да доведе до по-съвместен
подход, увеличено сплотяване
30

и подобрено качество на живот и здраве.

чрез
Социалните

ИЗточник: EIO 2012

Избягване на разходи
(регулаторни изисквания,
очакване на нови стандарти)
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ЕКОИНОВАЦИИ В
РЕГИОНАЛЕН
КОНТЕКСТ
Регионите имат предимство в това, че
имат на свое разположени специфични
механизми, които могат да повишат
устовяването на екоиновации. Те могат
да ориентират регионалното и местно
планиране към екоиновативни мерки
и могат да работят заедно с местните
общности
за
проектиране
на
интелигентни системи.
Властите могат да насърчават
своите граждани да възприемат
устойчив начин на живот и модели на
потребление чрез интегрирането на
интелигентното градско планиране,
което подкрепя решения за моблиност
като споделяне на велосипед или кола,
зелени райони или програми за
индустриална симбиоза.
Хамарбу Сьостад в Стоклохм е
вдъхновяващ пример. Дизайнът на екорайона
успешно
съчетава
осъзнаването и щадящите околната
среда нагласи на жителите
с
екоиновативно планиране, строеж на
домове, рециклиране, решения за
енергия и мобилност35.

Всеки регион бива насърчаван да
възприеме по-интегриран подход, който
има по-голям шанс за цялостно
въздействие, чрез включването на
екоиновации като един от неговите
приоритети в своя СИИ3. Но, това
изисква
дългосрочна
визия
и
разработването на модел за устойчив и
интелигентен регион.
Съществуват няколко подхода към
подкрепата за екоиновации, които
може да бъдат обмислени в рамките
на СИИ3 на всеки регион.
Насърчаването на разработването и
разпространението
на
устойчиви
технологии, продукти, услуги:
Нови екологични технологии може да
бъдат използвани за производство но
питейна вода, подобряване на качеството
на водата, създаване на по-добра водна
инфраструктура и затваряне на водния
цикъл;
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Нови
устойчиви
продукти,
като
биоразградими
материали,
представени в Казус на добра практика
6 от Чешката Република, може да
породят
увеличено
търсене
на
днешните пазари. Такива нововъведени
продукти може да отворят бизнес
възможности за производството им,
докато имат ограничено негативно
възедйствие по време на жизнения си
цикъл.

ПРЕПОРЪКА
Разработете дългосрочна визия за устойчив и
интелигентен регион/страна и определете
стртегии за екоиновации, които ще постигнат тази
визия.
Спомагайте за екоиновации за
процеси
чрез
подкрепа
на
нововъведени
технологични
и
нетехнологични
решения,
които
намаляват
материалните
и
енергийните разходи на фирмите
във
всички
сектори.
Освен
екологичните ползи, това може, поспециално,
да
увеличи
конкурентоспособността
на
индустриите и особено тези, които
участват в производство. Трябва да
се отбележи, че такива екоиновации
са
много
подходящи
и
за
„традиционни‟
икономически
сектори,
които
представляват
гръбнака на много регионални
икономики, както земеделския и
хранителен сектор или занаятите.
Подпомагането
на
екоефективността
чрез
нетехнологични иновации може да
предложи стратегия за нискорисково,
евтино и лесно изпълнение за фирмите:
Немският регион Северен РейнВестфалия е създал агенция по
Ефективността (PIUS-Check)36,
която анализира икономическия и
екологичен
потенциал
на
производствените процеси. Била
е създадена и схема за подкрепа
за фирмите, за да могат да
приемат съветите, създадени
от одитните мерки на PIUS- Check
(Моля, вижте Казус на добра
практика 2).

35 Моля, вижте
www.hammarbysjostad.s
e, друг пример е окръг
Туиуотърс в Льовен,
Белгия, описан в Казус
на добра практика 5

36 Моля, вижте
http://www.
efanrw.de/index.php?id
=40

СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Инвестирането в ИКТ предлага
атрактивни
възможности
за
подобряване на икономическите и
екологичните характеристики в
строителството
и
домовете,
енергетиката, транспорта и други
сектори:
Долината
на
зелените
технологии в Австрия е домът
на водещият клъстъп в света,
‘Еко Уърлд Стирия,’ който
включва
200
фирми
и
изследователски
центрове,
специализиращи в екологично
инженерство (Моля, вижте
Казус на добра практика 1);
37 Моля, вижте
http://
e3portal.vtt.fi/index.asp

38 Виж www.plan-c.eu

Общини в Естония и Финландия37 са
разработили интернет портал за
енергиен мениджмънт в сгради,
собственост
на
общини,
за
подобряване
на
енергийната
ефективност
и
екологичните
характеристики. Това е още един
пример за иновативно използване на
ИКТ за устойчиво развитие.

ПРЕПОРЪКА
Обмислете даването на приоритет на цялостни
екоиновации за постигане на по-широко и
дългосрочно въздействие за СИИ3.

39 Устойчивият градски дизайн е
стане един от най-изтъкнатите
и популярни примери за
цялостни екоиновации.
Много уроци и идеи могат да
бъдат извлечени от опита на
напр. Хамарби Сьостаг в
Швеция
(www.hammarbysjostad.se/)
и л и м од е л а н а DigiEcoCity
произлязъв във Финландия
(www.digiecocity.com)

40 Виж www.futuremotion.cz/
smartgrids/cs/vrchlabi.html (на
чешки език)
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Подкрепа за цялостните
екоиновации, включително
всеобхватни решения, основани на
иновативни бизнес модели като
интелигентни градове, устойчива
мобилност
и
индустриална
екология:
Регионът Фландрия в Белгия е
одобрил програма за устойчиво
управление
на
материали,
наречена
„План
Це“.
Тази
програма
се
изпълнява
от
фламандската
агенция
за
38
обществени отпадъци . Той цели
да изгради „преходна мрежа“ от лица
и организации от всички сектори за
съвместно създаване на иновации по
устойчиво управление

на материали;
Друг казус е мрежата за
индустриална
симбиоза
в
Обединеното
Кралство,
подкрепяна от ЕФРР, (Моля,
вижте Казус на добра практика
4 за програмата за националната
индустриална симбиоза). Целта
на мрежата е да открие
възможностите
за
синергии
между производствените процеси
на фирмите и потребностите на
други фирми, които могат да
възстановят, преработят или
използват повторно отпадъка
от
първоначалните
производствени процеси;

Други примери за това как
региони и местни общности
стават по-интелигентни и поустойчиви идват от градовете
Венло в Нидерландия, Льовен в
Белгия
и
инициативата
„Интелигентен регион“ в град
Врчлаби в Чешката Република:
Венло се счита за първия регион

„от люлка до люлка“ в света и
полага големи усилия да
насърчава
култура
на
устойчива
иновация
сред
бизнесите на региона (Моля,
вижте Казус на добра
практика 5);
Град Льовен
препроектира
индустриален обект, за да
стане
желищен
квартал
с
философия
на
устойчивост,
прилагана към сградите, начина на
живот, енергията и бизнеса (Моля,
вижте Казус на добра практика

5)39;
Чешкият

град

Врчлаби

си

сътрудничи с фирмата CEZ a.s.
за

оборудване

домакинства

и

„интелигентни“
инфраструктура

на

4

предприятия
електромери
за

мобилност до 2015 г..40

500
с
и

електро

Казус на добра практика 1

ГРУПИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ФИРМИ
УСПЕХЪТ НА АВСТРИЙСКАТА
ДОЛИНА НА ЗЕЛЕНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

Source: http://www.eco.at/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Австрия/Стирия
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
Федерален щат Стирия,
ЕФРР, частни
инвестиции
Австрия е дала дом на един от водещите клъстъри в света за зелени технологии – „Еко
Уърлд Стирия“. Стирия е имала голяма концентрация на екологични фирми, която
датира от 70-те години на 20. век. След това, през 1998 г., местните агенции за
подкрепа на бизнеса създадоха рехава мрежа и интернет платформа за
подпомагане на проекти за зелени технологии. До 2005 г., рехавата мрежа се
разви до сериозен клъстър и понастоящем около 200 фирми и изследователски
центрове работят акткивно по решенията за екологично инженерство на утрешния ден.

„Подкрепата за изследванията и
иновации, наличието на работни
умения и механизми за насърчаване
на износа ще оформят бъдещия
растеж на чистите технологии“
Белнхард Путинген
Диретор на „Еко Уърлд „Стирия“

„Еко Уърлд Стирия“ се фокусира върху модела за сътрудничество
изследвания-индустрия-правителство, за да издигне екоиновациите на поr eвисоко ниво. Групата предлага на своите фирми атрактивна гама услуги,
E cвключително подкрепа за пазарни стратегии, оценка на иновативния
потенциал, изследвания и разработки, откриване на партньори,
услуги по финансиране и търсене на инвеститор. „Еко Уърлд Стирия“
и неговите стратегически партньори могат да осигурят устойчиво развитие
за клиентите на кръстъра по цялата верига за стойност в областите на
биомаса, слънчева енергия, управление на потока от материали и
отпадъци и води.
Общият бюджет за развитието на клъстъра в периода 2007 – 2012 г. беше
в размер на 888 800 евро. Половината от тови финансиране дойде от
ЕФРР. Успехът на клъстъра помогна за значително увеличаване на нивото
на само-финансиране, което в момента е в размер на около 40%. Това
включва такси за участие в кръстъра и постъпления от проекти и услуги.

Благодарение на тази подкрепа, стирийските фирми стават лидери на световния пазар за
екологични технологии. Съществуват 170 фирми със среден темп на растеж от 19% годишно, което е
почти двойно спрямо средното в света на пазара на чисти технологии. В допълнение, кръстърът вече
помогна за създаването на 5 000 нови работни места за растеж на местната икономика.
ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Целевите усилия за подкрепа на групирането на иновативни фирми за чисти технологи и може да
направи региона/страната пазарен лидер в екологичните технологии и услуги.

За повече информация, моля вижте:
http://www.eco.at/cms/913/Facts%20about%20ECO/
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PIUS-CHECK

Source: Direct Industry website (http://news.directindustry.com/)

ПОДКРЕПА ЗА РЕСУРСНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ НА МСП

ОБЛАСТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Германия/Северен
Рейн-Вестфалия
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
Федерален щат Северен
Рейн-Вестфалия, частни
инвестиции

С разрастването на пазарите, има паралелно нарастване на техните изисквания за ресурси. Това означава, че
ресурсната ефективност вече не е приоритет номер едно просто от екологична гледна точка, тъй като сега тя става
важна за дългосрочния икономически успех. Докато много големи фирми полагат огромни усилия за увеличаване
на ресурсната си ефективност, повечето малки и средни предприятия (МСП) просто нямат капацитет да извършат
същото. Това е причината регионалното правителство на Северен Рейн Вестфалия (СРВ) да даде целева подкрепа
на МСП чрез инициативата PIUS-Check.

„„Има

толкова много скрит потенциал
за оптимизиране в производствените
процеси, че по-устойчивият
икономически мениджмънт е
всъщност много прост.
Предизвикателството е да се открие
потенциала.“
Ян Хедерман
Ifu Hamburg

Мярката за подкрепа PIUS-беше пусната от Министерството на околната
среда на СРВ 1998 г. и се управлява от Effizienz-Agentur NRW (EFA). EFA
in S цели да насърчи методи за по-чисто производство в МСП и разработила
набор от инструменти с гама консултантски услуги. Целта му очертава
is to потенциала за оперативни икономии в производствените цикли и
sol изработване на решения за постигане на тези икономии с изпълнение на
an ориентиран към продукта анализ на потока от материали.
re Тогава, на участващото МСП се показват две до три възможности за
подобряване на неговата ресурсна ефективност само за девет дни.
T
EFA е организирана под формата публично-частно партньорство. Тя се
nсвързва с фирми като предприятие от частния сектор, докато в същото
време действа като неутрален, нетърговски партньор. Тя е събрала опит в
много сектори и нейните познания за съответните методи и оптимални
мерки за подкрепа стават решаващ фактор.

Общата цена на един одит е между 10 000-15 000 евро. До две трети от
тези разходи могат да бъдат покрити от националната програма за чисто
производство, наречена VerMat. Тази програма е организирана от немската
VerMat. This prАгенция за ресурсна ефективност, която е подчинена Федералното
министерство на икономиката и технологията. EFA помага и на МСП в
кандидатстването за финансиране за одитите. Общото време,
изразходвано за PIUS-Check от първоначалните срещи до планирането на
потенциалните мерки е шест до девет месеца.

Откакто PIUS-Check започна през 2000 г. са били проведени повече от 500 одита.
Около 216 или приблизително 40 % от участващите фирми имат забележими подобрения в своята
ресурсна ефективност.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Предоставянето на конкултантски услуги и съответните финансови инструменти може
значително да подобри ресурсната е фективност на МСП.

За повече информация, моля, вижте:
http://www.pius-info.de
http://www.efanrw.de/index.php?id=40
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ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

КАК ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ
ДЕЙСТВИЕ:
НАСЪРЧАВАНЕ НА
ЕКОИНОВАЦИИ ЧРЕЗ
СТРАТЕГИИ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И
ПОДКРЕПА ЗА ПОЛИТИКИ
АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛНИЯ
КОНТЕКСТ И НЕГОВИЯ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЕКОИНОВАЦИИ
Когато се проектират съответните стратегии
и механизми за подкрепа, властите,
независимо дали са регионални или
национални, трябва да започнат със
стратегически
анализ
на
активите,
потенциала,
предизвикателствата
и
възможностите. Този анализ дава основата
за тяхното действие за поощряване на
екоиновации.
В зависимост от сектора, индустрията или
тематичния фокус, анализът може да
включва:

Извършване на предвиждане и
перспективни
проучвания
с
участие на експерти по екоиновации
и хора, които планират политики, за
разработване
на
стратегическа
визия за устойчив регион, град,
местна индустрия или икономически
сектор,
включително
присъщи
предизвикателства,
бариери
и
възможности;
Оценка
на
работата
и
потребностите на фирмите и МСП
по отношение на екоефективност,
екоиновативност, производителност и
практики за управление на околната
среда, както и откриване на специфични
бариери и предизвикателства, пред
които се изправят те;
Анализиране на устойчивостта и
екологичните

характеристики

въздействие/отпечатък

и
на

основните индустрии в региона или
страната
стойност;
35

и

техните

вериги

за

ПРЕПОРЪКА
Докато планирате стратегии и дейности за
екоиновации, направете задълчобен анализ
на съществуващите и появяващите се
двигатели и бариери за екоиновации.
Определяне на работата, потенциала и
конкурентоспособността
на
екоиндустриите и предприятията за
чисти технологии, като се установят
бариерите,
които
спират
техния
икономически
успех,
както
и
потребностите им по отношение на
подкрепа на политиката;
Установяване на възможностите на
местния и международния пазар за
екоиновативни продукти и услуги, за да
се оцени как индустриите и МСП биха
могли най-добре да се възползват от тях;
Консултиране
със
съответните
заинтересовани страни за потенциала
за реализиране или изпълнение на
широкомащабни проекти като устойчиви
градове или индустриални симбиози,
които
представляват
систематични
подходи към справяне с устойчивостта;
Развиване на разбиране за бариери и
двигатели: Всяка страна и регион имат
собствени характерни особености. Те
включват индустриална и техническа
база, ориентация и иновативност на
политики

и

култура

и

природни

дадености. Всички те могат да повлияят
успеха на екоиновациите (Моля, вижте
Фигура 9). Също така, ако има много
фактори, които могат да повлияят на
всяко
решение,

потенциално
планиращите

екоиновативно
проекти

и

програми трябва да настроят анализа си
към вида екоиновации в техния дневен
ред.

СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ФИГУРА 9 – БАРИЕРИ ПРЕД И ДВИГАТЕЛИ НА ЕКОИНОВАЦИИ

41 Виж Доклада на
наблюдателя за
екоиновации за
2010: www.eco-innovation.

Докато регионални и понякога национални управителни органи са
централни за политики и подкрепа за екоиновации, то техните
предприятия, в това число и МСП, са тези, които изобретяват, въвеждат
или възприемат екоиновации. Има няколко общи двигатели и бариери,
които влияят на участието на предприятия в екоиновации41.

eu/reports

ДВИГАТЕЛИ
42 Включва и тези,
посочени в последното

Двигателите, признати от фирмите, са тези, които показват,
екоиновациите имат финансов и екологичен смисъл и включват:
Икономически фактори като:

Проучване за иновации

Сегашните и очаквани високи цени на енергията и суровините;

в Общността (2006-

Растящия пазар на екоиновативни продукти и услуги;

2008)

Достъп до субсидии и фискални стимули;

43 Моля, вижте
Доклада на
наблюдателя за
екоиновации за 2010:
www.ecoinnovation.eu/reports

че

Наличието на добри бизнес партньори.
Регулаторната и политическа рамка, където най-голямо влияние имат42:

Съществуващите или очаквани екологични регламенти и стандарти;
Доброволни кодекси или споразумения за екологични добри практики;
Създаване на клъстери и целева подкрепа на инициативи на клъстери.
Фактори, свързани с организации и фирми, като:
Наличието на познания за технологии и конкретна област;
Организационни и управленски способности.

БАРИЕРИ
Бариерите за фирмите трябва винаги да бъдат взимани предвид от тези
хора на национално, регионално или градско ниво, които се опитват да
проектират стратегии за екоиновации.
Бариери, свързани с икономически и финансови фактори са :

Липса на средства в предприятието;
Несигурно търсене от пазара;
Несигурна възвращаемост на инвестициите;
Слаб достъп до обществени субсидии и фискални стимули.
Бариерите по отношение на организационните възможности включват:

Липса на квалифициран персонал;
Липса на експертно познание;
Ограничени възможности за подобряване на материалната ефективност.
Цялостни недостатъци и други фактори, които спират екоиновациите са :

Ограничена екологична информираност сред потребителите, която
води до ниско търсене на екоиновации43;
Липса на регулаторни стимули;
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ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

“Технологична зависимост” в икономиката44;

44 Технологична

Доминиране на утвърдени фирми на пазара;

зависимост (от един

Слабо взаимодействие между изследвания и индустрия.

доставчик) е форма на

Значението на двигателите и бариерите се различава за отделните сектори. Това
трябва да се има предвид от тези създатели на политики, които се опитват да
насърчават екоиновации. Основният поддържащ фактор при постигане на
устойчиво развитие е цялостният национален или регионален ангажимент на
правителството с дневния ред за устойчивост и едновременното преследване
на неговите икономически и екологични цели.

обвързване на
икономическата пътека –
пазарът избира технологичен
стандарт и се обвързва или
затваря с този стандарт,
въпреки че има по-добри
алтернативи.

ДВИГАТЕЛИ НА ЕКОИНОВАЦИИ В ЕВРОПА
Очаквано бъдещо увеличение в цената на енергията
Сегашни високи цени на енегрията
Сегашни високи цени на материали
Добри бизнес партньори
Гарантиране или увеличение на съществуващ пазарен дял
Достъп до съществуващи субсидии и финансови стимули
Технологични и управленски възможности в предприятието
Увеличаващо се пазарно търсене за зелени продукти
Очакван бъдещ недостиг на материали
Добър достъп до информация, познания и услуги за технологична
подкрепа
Очаквани бъдещи регламенти, налагащи нови стандарти
Ограничен достъп до материали
Съществуващи регламенти, включително стандарти
Сътрудничество с изследователски институти, агенции и университети

4
%
8
0
%

Много важни
Умерено важни
Не са важни
Неприложимо
Не знам/няма отговор

1
0
0
%

Липса на средства в предприятието
Неясно търсене от пазара
Липса на квалифициран персонал и технологични възможности
Липса на външно финансиране
Недостатъчен достъп до съществуващи субсидии и фискални
стимули
Намаляването на използването на енергия не е приоритет на
иновации
Съществуващите регламенти и структури не дават поощрения за
екоиновации
Липса на квалифициран персонал и технологични възможности
Технически и технологични зависимости в икономиката
Пазар, доминиран от утвърдени предприятия
Намаляването на използването на материали ни е иновативен
приоритет
Ограничен достъп до външно познание, вкл. услуги по подкрепа на
технологии
Липса на подходящи бизнес партньори
Липса на сътрудничество с изследователски институти и
университети

Много важни
По-малко важни
Без важност
Неприложимо
Не знам/без отговор
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source: Eurobarometer survey, 2011

БАРИЕРИ ПРЕД ЕКОИНОВАЦИИТЕ В ЕВРОПА

СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Екоиновацията е процес, който изисква
участието на много различни видове
заинтересовани страни. Това важи
особено за екоиновации, когато трябва
да участва широк спектър от играчи,
вкрлючително
национални/регионални/местни
ръководни ограни, местни бизнеси,
НПО, социални предприятия, академии
и изследователски центрове.

ПРЕПОРЪКА
За успешна стратегия за екоиновации, и поспециално за цялостни екоиновации, включете
широк набор от заинтересовани страни от бизнеса,
индустрията, изследванията и гражданското
общество.

Ролята
на
частния
сектор
е
фундаментална. МСП и по-големите
фирми, предоставящи продукти и
услуги, са сред първите, които биха
извлекли полза от това да станат поресурсно ефективни или да навлязат
на
нови
пазари
с
техните
екоиновативни продукти и услуги.
Но, все пак съществува и потенциал за
пазарен провал, който оправдава
намесата на публичния сектор в
предоставянето на равни условия за
икономическа дейност в тази област.
Национални, регионални и местни
45 Моля, вижте
http://www.openlivinglabs.eu/
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власти могат да осигурят благоприятна
политическа и регулаторна рамка и
схеми за разработване и изпълнение
на проекти и инициативи, които са
насочени
към
екологични
и
икономически проблеми. По този начин
се създават бизнес възможности и в
същото време местните граждани и
потребители получават стимули за
промяна на поведението си.
Екоиновациите са за промяна на
начина на живот и моделите на
потребление на хората, както и за
създаване на повече органични и
позитивни видове взаимодействие с
местните екосистеми. Именно с тази
амбиция регионалните и местни
власти
трябва
да
насърават
взаимодействието
и
сътрудничеството
между
НПО,
представители
на
общности,
потребителски групи, социални и
частни
предприятия
и
изследователски центрове.
НПО могат да осигурят подкрепа за
проекти за екоиновации, да играят
консултантска роля при изпълнението
им и да повишават информираността
сред
местните
граждани.
Екоиновациите могат да предложат на
социалните предприятия възможността
да включват общности в устойчиви
практики за генериране на приходи.
Изследователските центрове са също
много важни при предоставяне на
помощ на предприятия чрез техните
дейности по изследвания и разработки
и анализи.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
ФИГУРА 10 -ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕКОИНОВАЦИИ
РЕГИОНАЛНИ ИЛИ МЕСТНИ ВЛАСТИ И ОБЩИНИ

Ръководство или участие в разработване и изпълнение на проекти
Мониторниг на проектни действие и разпределение на средства
Осигуряване на регулаторна подкрепа
Осигуряване на техническа и финансова подкрепа
Улесняване на диалога с, или между, изследователски организации, бизнеси и
организации на гражданското общество
Обучение и повишаване на информираността сред населението и насърчаване на
социални иновации в области като начин на живот и мобилност

БИЗНЕС, ОСОБЕНО МСП
Способстване или активна роля в разработването и изпълнението на проекти, както и
наблюдението на дейности, изходи и въздействия на проекти
Сътрудничество с властите при изпълнението на инициативи за екоиновации и създаване на
визии за позеленяване на региони, градове и общности
Сътрудничество с изследователски организации в разработването на нови екоиновативни решения
Разработване и инвестиране в нови устойчиви бизнеси, продукти и услуги въз основа на
екоиновации
Предоставяне на техническа и финансова подкрепа по проекти

АКАДЕМИИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Способстване или активна роля в разработването и изпълнението на проекти,
както и наблюдението на дейности, изходи и въздействия на проекти
Сътрудничество с властите при изпълнението на инициативи за екоиновации и
създаване на визии за позеленяване на региони, градове и общности
Сътрудничество с МСП и индустрии в разработването на нови екоиновативни решения

НПО И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обучение и повишаване на информираността сред населението и насърчаване на
социални иновации в области като начин на живот и мобилност
Подкрепа на планиране, изпълнение и мониторинг на проекти
Създаване на мрежи и мобилизиране на местни усилия
Лобиране за специфични регламенти или решения за политики

МЕСТНИ ОБЩНОСТИ, ГРАЖДАНИ, ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИВИ ЛАБОРАТОРИИ45

Участие в установяването на приоритети за планиране на инициативи за екоиновации
Съвместно създаване и тестване на нови екоиновации от потребителите
Подкрепа на разпространяването на екоиновации
Подкрепа на екоиновативни или устойчиви системи, като рециклиране, екомобилност и
устойчив начин на живот

АГЕНЦИИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИ

Съветване или активна роля в разработването и изпълнението на проекти и
мониторинг на проектни дейности, изходи и въздействия.
Сътрудничество при изпълнението на инициативи за екоиновации и създаване на визии
за позеленяване на региони, градове и общности.
Подпомагане или лобиране за специфични регламенти или решения за политики.
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СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

МЕРКИ
И
ПОЛИТИКАТА

ДЕЙСТВИЯ

НА

При планирането и проектирането на
специфични мерки за насърчаване на
екоиновации,

управляващите

органи

могат да използват широка гама от
инструменти или мерки на политики.

ПРЕПОРЪКА
За постигане на широки резултати в
насърчаване на екоиновациите, създайте
пълен политически микс, който включва
както страната на търсенето, така и на
предлагането.
МЕРКИ
ОТ
СТРАНАТА
ПРЕДЛАГАНЕТО

НА

Тези мерки дават пряка финансова,
техническа или консултантска подкрепа
за потенциални екоиноватори като МСП,
изследователски
организации,
групи,
сдружения и НПО. Тези мерки за подкрепа
могат да включват:

46 www.cphcleantech.com

47 www.ecomarkпроект.eu/en

48 www.enworks.com

Финансова и техническа подкрепа за
изследвания и разработки, тестване и
пускане на пазара посредством субсидии
и осигуряване на инфраструктура за
изследвания и разработки;
Схеми за обучение, образование и
мобилност;
Насърчаването на мрежи и съдружия,
които стимулират екоиновации;
Съвети по подобряване на еко/материална/енергийна
ефективност;
Информация и посредничество.

Например, кохезионните фондове на ЕС
се използват, по-специално, за подкрепа
на
мрежи
и
партньорства
чрез
установяване
на
центрове,
за
компетентност, групи или научни и
технологични
паркове,
както
и
технологични пратформи и иновативни
мрежи:

ПРЕПОРЪКА
При подкрепята на екоиновациите,
надграждайте добрите практики от други
региони и страни на ЕС, като отчитате както
успехите, така и провалите им.
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Това се вижда от подкрепата за
зелени технологии в политиката на
групата „Еко Уърлд Стирия“ в
Австрия (Моля, вижте Казус на
добра практика 1), както и в Зиланд
и централните региони на Дания,
където е била създадена група за
засилване на възможностите за
фирми за чисти технологии46.
Финансирането на изследвания и разработки
в публичния и частния сектор често се дава
за насърчаване на създаването на мрежи и
съвместни
изследвания,
развитие
на
инфраструктура за изследвания и разработки
и пускане на показни проекти, фокусирани
върху ресурсна ефективност, енергийна
ефективност и чиста енергия. В същото
време, услугите за обучение и консултиране
на начинаещи, фирми и предприемачи, могат
да имат значително въздействие върху
разрастване на екоиновациите:

Региони в Гърция, Испания, Франция,
Италия, Словения са започнали
проекта ECOMARK47, чрез който те
развиват мрежи за обучителни и
консултантски
услуги
за
заздравяване
на
иновативния
капацитет на местни МСП в
областта на екологични технологии
и устойчива логистика;
Също така, инициативата Enworks в
северозападна Англия, която се
подкрепя от ЕФРР, беше много
успешна в подобряване на ресурсната
ефективност на МСП48.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
ФИГУРА 11 – МЕРКИ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕКОИНОВАЦИИ
РАМКОВИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКОИНОВАЦИИ
(Макроикономически политики, регулаторна среда, продукт, трудови и
капиталови пазари, откритост за търговия и инвестиции, конкуренция...)

ОСНОВАНИ НА ПАЗАРА ИНСТРУМЕНТИ
(”Поправяне на цените” чрез, напр., въглеродни данъци,
търговски разрашителни, субсидии за премахване на вредни
за околната среда вещества...)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИТИКА ЗА
НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ

МЕРКИ ОТ СТРАНАТА НА ТЪРСЕНЕТО

Подходи, основани
на постижения

Основани на технологии
стандарти и регламенти

Ценови мерки

Обществени
поръчки

Етикети и сертифициране
La

Подкрепа за пускане
на пазара

Мрежи и
партньорства

Източник:

Осигуряване на
инфраструктура

ОЕСР
ОЕСР

Трансфери на технологии

ECO-INNOVATIONS
Публични изследвания и разработки

Информационни услуги

Подкрепа за бизнес
изследвания и разработки

Образование и обучение

Подкрепа за доставки
На развойни продукти

МЕРКИ ОТ СТРАНАТА НА ПРЕДЛАГАНЕТО

МЕРКИ ОТ СТРАНАТА НА
ТЪРСЕНЕТО
Тези мерки дават непряка подкрепа на
екоиновации
чрез
засилване
на
търсенето и създаване на благоприятни
рамкови условия за тяхното поемане от
пазара. Такива мерки могат да включват:
Разработване на регламенти и
стандарти, които да благоприятстват
екоиновативни продукти, услуги и
технологии;
Въвеждане на зелени обществени
поръчки
(ЗОП)49,
включително
доставки на развойни продукти;

различни схеми като данъчни
облекчения, еко-ваучери и ваучери
49 Критерии за ЗОП в
за иновации50;
20 различни
продуктови групи са

Повишаване
на
познанията
и разработени от
информираността на потребителя за Европейска комисия: http://
екоиновативни продукти и услуги.
ec.europa.eu/environment/gp
p

Зелено етикетиране и ЗОП вече се
използват в много страни на ЕС и има
50 www.ct.innovans.be
много случаи на цели на ЗОП, въведени
пилотно от общини или местни власти:

ПРЕПОРЪКА

Разработване на зелено етикетиране

и сертифициране на продукти и
услуги;

Използвайте иновативно инструментите за политика, за да
създадете регионално и местно търсене за екоиновации.

Стимулиране на частното търсене за
зелени продукти и услуги чрез
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СВЪРЗВАНЕ НА ДВАТА КРАЯ
МРЕЖАТА ЗА ИНДУСТРИАЛНА СИМБИОЗА

[Type a quote from the document
of the summary
of an interesting
point. You can position
ТРАНСФОРМИРА
ОТПАДЪКА
В РЕСУРС
the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting
of the pull quote text box.]
ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Source: NISP publication

Обединено
Кралство/Западен
Мидландс

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАСИРАНЕ
Регион Западен Мидландс,
Правителството на ОК,
ЕФРР

Мрежата за индустриална симбиоза помага да откриване на възможности за
възстановяване и преработка на отпадъчни продукти от една индустрия, които могат да
бъдат използвани повторни от други бизнеси. Това, на свой ред, намалява количеството
отпадъци, които отиват на сметището, орязва въглеродните емисии и създава позелени работни места. По същество, това е инициатива за посредничество за
увеличаване на бизнес възможностите и спомагане за устойчивото развитие на региона.
Проектът е бил пуснат пилотно в Западен Мидландс през 2003 г. и поради успеха си е
бил повтарян в Обединеното Кралство след 2005 г. Тази демонстрация се случи под
егидата на Националната програма за индустриална симбиоза (НПИС).
Програмата работи пряко с бизнеси от всякакъв размер и сектор. Мрежата се управлява
от „Интернешънъл Синерджис“, водещият световен експерт по практическо
приложение на индустриална симбиоза. Тя предоставя инструментите и
техниките, за да даде възможност на участващите фирми да установят
точно вътрешните си потоци от материали. Тези данни се събират и други
регионални фирми биват канени да присъстват на семинари на „Синерджи“,
„Намаляването на разходите и
където .
генерирането на нови приходи е
fi опитни практици по индустриална симбиоза анализират данните и
от интерес за всеки бизнес,
r идентифицират полезните връзки, които могат да бъдат установени
независимо от сектора или
между фирмите. Например, месо и костно брашно, получено от животински
пазара, в който сте.“
отпадъчни продукти сега се използва за гориво на циментови пещи.
Питър Лейбърн
Днес, финансиране от около 1,24 милиона евро от ЕФРР се разпределя чрез
Програмен директро на „Ен Ай Ес Пи“

програмата, която е привлякла и подобна сума от съ-финансиране. Силното
ръководство на региона, чрез групи за консултиране по програмата, които са
индустриализирани, е доказало огромното значение на участието на бизнес
общността.

Мрежата за индустриална симбиоза създаде впечатляващи резултати.
Изчислено е, че в Обединеното Кралство, програмата е спомогнала за
намаляването на 39 милиона тона въглероден диоксид, отклонила е 38 хиляди това
отпадъци от сметищата, генерирала 1.24 билиона евро в допълнителни продажби и е
създала или запазила над 10 000 работни места.
ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Успехът на инициативата за индустриална симбиоза до голяма степен се дължи на
факта, че тя се финансира с публични средства и предлага ползи за бизнесите от
всички сектори.

За повече информация, моля, вижте:
http://www.НПИС.org.uk/region.aspx
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Град Будапеща е бил първият
местен орган в Унгария, който
е приел схема за зелени
поръчки. До 2011 г., тази
практика се е разпространила и
годишната стойност на ЗОП в
Унгария е достигнала 228,6
милиона евро.51
Но, доставките на развойни продукти и
възлагането
на
изследване
и
разработки
фокусирани
върху
екоиновации, се случват не само във
Финландия, Италия и Нидерландия:
Регионът Турку във Финландия си
е сътрудничил с финландската
Агенция за технология и иновация
(Tekes) за прилагане на процедури
за възлагане за доставка на
пасивни домове, които да бъдат
използвани за социални жилища
чрез
програми
за
устойчиви
общности
и
иновативни
обществени
поръчки.
Било
е
планирано да бъдат построени
около 31 къщи и критериите за
включване за търга са обхващали
калкулация на цената за жизнения
цикъл и нивото на емисии от CO 2
от

предложения

метод

на

производство на енергия .52

Резултати с по-голям обхват могат да
бъдат постигнати чрез насърчаване на
синергии между мерките за търсене и
предлагане:
Град Базел в Швейцария е пример,
който съчетава строителните
регламенти
и
финансовите
поощрения за увеличеване на
броя на неговите зелени покриви.
Общината е въвела:
Пощрителна
програма
за
финансова подкрепа за инсталиране
на зелети покриви;
Грант
за
изследвания
за
проучване на ползите от зелените
покриви е бил даден на Университет
по приложни науки във Веденсвил;
Нов закон за сградите и
строителството, които предвижда,
че всички нови и съществуващи
плоски покриви трябва да бъдат
направени зелени53.

Изпълнението на дейностите по
СИИ3
насочени
към
устойчиво
развитие може да следва някоя от тези
стратегии:
Адаптиране
на
съществуващи
мерки, програми, дейности – 51 www.ktk-ces.hu и с ъ щ о
известията за ЗО П на ЕК
въвеждане на цели за екоиновации
може да подобри екологичните и
икономически
показатели
на
съществуващите мерки на политики 52 Повече примери за
и регионални, национални и местни ЗОП има на
програми:
http://ec.europa.eu/
Например, властите могат да
създадат отново своите процедури
за възлагане на обществени
поръчки, като въведат по-зелени
изисквания за продукти и услуги и
установят по-близки отношения с
устойчивите доставчици54;
Съществуващите
схеми
за
управление
на
отпадъци
и
продължаващи програми за чисто
производство могат да бъдат
преразгледани, за да се изчисти
цялата верига за стойност и да се
трансформират тези програми в
затворени цикли, където боклукът
се използва като ресурс. Например,
регионът Фландрия в Белгия има
програма
за
„Преходен
мениджмънт“, която се фокусира
върху затваряне на цикъла на
материалите и въвеждане на
приоритети за предотвратяване на
отпадъци в своята политика за
управление на отпадъци.55

environment/gpp/case_en.ht
m

53 http://www.grabs-eu.org/
casestudies.php

54 http://ec.europa.eu/
environment/gpp/case_en.htm

55 www.ovam.be/jahia/Jahia/
pid/973?lang=en

Тестване и демонстриране на това,
че екоиновациите са важни дейности
в СИИ3. Tе могат да помогнат за
изграждане на експертно познание за
екоиновации и опит в региони и
страни, и могат също така да
допринесат
за
развитието
на
конкурентни екоиновативни фирми и
индустрии. Tези дейности могат да
варират от нискорискови пилотни
инициативи като:
Насърчаване
на
мерки
за
екоефективност в МСП, както в
Казуса на добра практика PIUSCheck в Германия;
За по-рискови проекти, основани на
проучвания и разработки, който целят
разработването
на
новъведени
екоиновативни
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Казус на добра практика 4

КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА
ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Нидерландия/Венло
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
Провинция Лимбург,
датското правителство,,

ЕФРР

Източник: Planet Green website (http://video.planetgreen.discovery.com/)

ВЕНРО РАЗШИРЯВА ПОДХОДА „ОТ ЛЮЛКА ДО ЛЮЛКА“

Основната предпоставка на философията „От люлка до люлка“® е, че продуктите могат да
бъдат проектирани по такъв начин, че след нормалния им живот, те могат да бъдат постоянно
използвани повторно за нещо ново. Отпадъците и другите материали могат или да бъдат
връщани в околната среда като биологически вещества, или да циркулират като ресурси в
затворени индустриални цикли, без да бъдат свеждани до по-принизено използване.
Регионът Венло, разполжен в югоизточната част на Нидерландия, развива разнообразни
инициативи, които тестват концепцията „От люлка до люлка“® (C2C) на практика. Той е и
първия регион в света, който прилага принципите на C2C в такъв широк мащаб.
Това развитие е било провокирано от документален филм за C2C, който е бил излъчен по
датската телевизия през 2006 г. Той се е оказал толкова вдъхновяващ, че Венло се е
превърнало в регион, който експериментира с “начина, по който правим нещата”. С
подкрепата на провинция Лимбърг и датското правителство, Венло стартира амбициозен
план за засилване на социалното, икономическо и екологичо благополучие в региона,
докато създава и база от познание за , която би могла да бъде изнесена в Европа и
извън нея.
Сега във Венло принципите на C2C не само се прилагат към производството на продукти, но и
към създаването на големи сгради и организирането на жилищни и работни райони.
Критериите за поръчки на града стимулират иновациите чрез посочване на желаните
резултати като сграда, която произвежда кислород или почиства вода и така те насърчават
възможно най-мното креативност. Винаги е имало силна общност на тези предпирятия, които
са се посветили на философията C2C Вместо да се целят просто на намалят своето
негативно въздействие върху околната среда, те активно търсят начини за правене на
положително въздействие и генерират пари чрез този подход.
Сега Венло предоставя познанията си в европейски проект за сътрудничество за 9 милиона евро,
който се ръководи от региона Айндховен и има 50 % съ-финансиране от ЕФРР. В този проект,
партньорите ще разработят инстуременти и указания, които опрастяват въвеждането на „От
люлка до люлка“® в областта на бизнеса.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Във Венло, общинските власти са били гъвкави в създаването на условия за инициативата C2C
чрез създаването на публично -частни партньорства, подкрепа на иновации,
експериментиране и демонстрации с помощта на обществени поръчки като мощен
инструмент и развиване на принципите и целите на С2С.

За допълнителна информация, моля, вижте:
http://www.c2cexpolab.eu/
http://www.venlovernieuwt.nl/en/stadskantoor/cradle-to-cradle
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решения като:
Това на Чешката Република,
където
университетските
изследвания са довели до напълно
нов вид биоразградим материал
(Моля, вижте Казус на добра
практика 6).
Средствата за регионална политика
са налични и за подкрепа на
изследователски и иновативни групи
и мрежи в областта на зелените
технологии. Програми за подкрепа на
мрежи могат непряко да подкрепят
съвременни иновации в рамките на
клъстъри и фирми (Моля, вижте Казус
на добра практика 1 на австрийския
клъстър за зелени технологии
„Еко Уърлд Стирия“).
Широкомащабни
мерки
за
нововъведения, които могат да
предложат по-широки възможности
за екоиновации, особено за цялостни
проекти
за
екоиновации
като
устойчиви градове и региони и
индустриална
симбиозна.
Същуствуват
вдъхновяващи
примери в цяла Европа и те могат
да предложат скъпо платен опит на
други
региони,
градове
и
индустриални мрежи:
Венло в Нидерландия стана първият
регион, който приложи принципите
на „от люлка до люлка“ във всички
свои
сфери,
включително
производство,
строителство,
организация на живот и работни
райони, както и обществени
поръчки (Моля, вижте Казус на
добра практика 4);
Програмите
за
индустриална
симбиоза са успешни, особено в
Обединеното
Кралство
(Моля,
вижте Казус на добра практика
3). Тази програма е разработила
много синергии между различни
индустрии и фирми, генерирала е
нови работни места и е имала много
положително въздействие върху
околната среда чрез намаляване на
отпадъците, емисиите, загубите на
енергия и изпозлваните природни
ресурси;
Инициативи за устойчиви градове
като Туиуотърс в Льовен, Белгия
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(Моля, вижте Good Practice Case 5) и
Хамарби
Сьостад
в
Швеция
инвестират в устойчиви сгради,
енергия, вода инфраструктура за
отпадъци
и
мобилност
и
насърчават промени към устойчиво
поведение и начини на живот,
устойчива мобилност и обучение
ориентирано към устойчивост.

56 www.hammarbysjostad.se

57 http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/
docgener/evaluation/evalsed/
guide/index_en.htm

ПРЕПОРЪКА

При разработването, мониторинга и
оценката на рамки за стратегии, праграми и
дейности по СИИ3, консултирайте експерти
и също така наличните ресурси на
платформата на Комитета на регионите.
ИЗМЕРВАНЕ
НА
НАПРЕДЪКА В ПРОЕКТИ И
ПРОГРАМИ
ЗА
ЕКОИНОВАЦИИ
Докато планират проекти и програми
фокусирани
върху
екоиновации,
управляващите органи трябва да прилагат
цялостни рамка за мониторинг и оценка (МиО)
с добре дефиниран набор от индикатори, които
ще проследят напредъка в дейности, продукти
и резултати. Важно е да се разбере, че широко
разнообразие от екоиновативни решения и
проекти и програми, които насърчават
екоиновации, изисква за всяко от тях да се
разработят специално системи и индикатори за
измерване на напредъка им.
Докато това ръководство представя примери за
индикатори, които могат да бъдат използвани
за проекти и програми за екоиновации (Моля,
вижте Фигура12), разработващите
програмите трябва да отчетат ресурсите и
насоките

за

програми

и

мониторинг
проекти,

и

оценка

на

като

тези

на

специалната платформа на Комитета на
регионите57.

Те

трябва

да

консултират

експерти по мониторинг и оценка по време на
процеса на планиране.

СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ФИГУРА 12- ПРИМЕРИ ЗА ИНДИКАТОРИ, КОИТО ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЕКОИНОВАЦИИ

ИНДИКАТОРИ
ЗА РЕСУРСИ

ИНДИКАТОРИ
ЗА ПРОДУКТ

Брой заявени екопатенти

Инвестирани средства

Средства, отделени за
изследвания и
разработки по проекти
за екоиновации

Човешки усилия по
дейности за
екоиновации
(дни)
Обучение и
създаване на
капацитет (дни/€)

Въведени
организационни или
регулаторни средства

Брой публикации за
екоиновации, подадени
към списания
Брой фирми с подобрени
характеристики на
енергийната/материалната
ефективност

ИНДИКАТОРИ
ЗА РЕЗУЛТАТ
ЕКОЛОГИЧНИ
CO2 намален
Подобрено качество на вода, въздух и почви
Намален еко-отпечатък от
продукти, процеси, фирми
(ЕКО)ИНОВАЦИЯ
Прилагане на екопатенти в продукт
Популярност или продажби на нови
продукт на местния пазар
Начало на индустриално развитие въз основа
на проект/инициатива за изследване и
разработка

ИКОНОМИЧЕСКИ
Брой МСП, придобили
сертификати по
Схемата за
екомениджмънт и одит
и други
Брой МСП получили
обучение по управление
на ресурси и енергия

Увеличени на ресурсната ефективност
или продуктивност, % на икономии
Печалба от екоиновативен бизнес
Увеличение в оборота, приходите,
възвращаемостта на инвестициите

СОЦИАЛНИ
Подобрено качество на живот
Брой създадени зелени работни места
% на хората с подобрен достъп до
устойчива и по-добра инфраструктура

В ОБОБЩЕНИЕ
Важно е да се отбелеги, че въпреки тематичното и секторно разнообразие, към
екоиновациите в СИИ3 трябва да се подхожда чрез набор от мерки на политики, които биха
могли да захранят иновации в много сектори. Важно е да се създаде търсене за
екоиновативни продукти, услуги, технологии и управленски практики. Властите трябва да
използват максимално натрупаните добри практики в други региони и страна за способстване
на устойчивото развитие в собствения им регион или държава.
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Казус на добра практика 5

ТУИУОТЪРС
НАЙ-АМБИЦИОЗНИЯТ УСТОЙЧИВ
ГРАДСКИ ПРОЕКТ В БЕЛГИЯ

ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

Source: Ertzberg website

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Белгия/Льовен
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
фламандското
правителство, РП7,
частни инвестиции

Общината Туиуотърс е най-голямата вътрешноградска разработка в Белгия. Нейната цел е да
превърне голяма индустриална зона от 11 хектара в устойчив градски район. Този район ще
има 1 200 жилища и офиси, които да приемат 5 000 нови жители и ще представлява град на 21.
век. Проектът е част от проекта за демонстрация на „Енергиен хъб“ в рамките на РП7 за
подобряване на енергийната ефективност на областно ниво. Той започна през декември 2010
г. с общ бюджет от 11.7 милиона евро и трябва да бъде завършен до края на 2014.
Градският дизайнер Ерцберг, заедно с опитни индустриални партньори като VITO, Eneco,
Energy IT и Canalco, е определил холистична визия за развитието на Туиуотърс, в която
отчита всички аспекти на съвременното общество. Важна част от тази визия е
амбициозен устойчив и екологичен подход.
Туиуотърс ще има компактни сгради с максимално интегриране на устойчиви материали, което
ще доведе до 70% намаляване на отпечатъка от CO2 и понижаване на потребността от топлина
с 45%. Разработва се нов вид регионална енергийна инфраструктура, която включва
съвременни системи за съответствие на търсенето и предлагането на енергия и използване на
технологии за съхранение на топлина, напр. термохимични материали. Останалите енергийни
нужди ще бъдат задоволявани със 100% местно произвеждано зелено електричество и
зелено отопление, които ще могат винати да доставят енергия на околните квартали.
Проектът се занимава и с управление на отпадъци, рециклиране на вода, алтернативи
за мобилност, използване на пространството, потреблението и нови бизнес модели за
местно производство. Моделът, който е разработен, намалява първоначалното потребление на
енергия с 82% и утвърждава Туиуотърс като CO2–отрицателен район, който ще създава годишна
икономия от повече от 9000 тона CO2.
Проектът показва амбициозна концепция, която е вградена в практични строителни дейности.
Различните аспекти на инициативата Туиуотърс се разработват по такъв начени, че са напълно
повторими в други градски райони.
ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Туиуотърс е модел, който показва, че загрижеността за околната среда и удобният, естетичен
начин на живот могат да вървят ръка за ръка и в същото време, този съюз може значително да
намали сметките за ток на обитателите

За повече информация, моля, вижте:
www.tweewaters.be
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Казус на добра практика 6

НАСЪРЧАВАНЕ НА
УСТОЙЧИВИ МАТЕРИАЛИ

ЧЕШКА ФИРМА ПРЕДСТАВЯ НОВА БИОРАЗГРАДИМА ТЪКАН

ОБЛАСТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Чешка Република/ в
национален план
FUNDING
SOURCE
чешко правителство,
ЕФРР,
частни
инвестиции
Една чешка фирма, наречена „STAVOS Chlumec n. Cidl“ е разработила биоразградим
материал в сътрудничество с Университета „Храдец Кралове“. След определен период
от време, материалът се разгражда в почвата и не създава екологична тежест за
околната среда. Едно приложение на този материал ще бъде в производството на
саксии, което ще направи много по-лесно засаждането на дървета без да се унищожава
коренната им система. В момента, няма подобен продукт на пазара.
За да придвижи тази иновация към етапа на производство, фирмата кандидатства за
грант и получи съ-финансиране от ЕФРР, в рамките на Оперативна програма за
предприятия и иновации (ОППИ). Това финансиране беше използвано за закупуване на
нови технологии за масово производство на биоразградим материал. В същото време,
производствените линии бяха модифицирани за осигуряване на автоматична, високо
качествена и надеждна система. Общият бюджет на проекта беше 9 365 000 чешки крони
или 374 000 евро, 60% от които дойдоха от ОППИ. Новата технология даде възможност
на фирмата да увеличи производството си четири пъти, да повиши качеството на
своите продукти и да намали потреблението на енергия със 75%.
Предприятието и университетът ще продължат да си сътрудничат в разработването на
още по-добри саксии, които ще подобрят растежа на коренната система на растението и
ще гарантират, че то има достъп до тор за по-дългъ период от време. Фирмата също
така проучва възможностите за прилагане на нови технологии за опаковки на храни и
други процеси.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Подкрепата на иновативния потенциал на бизнесите проправя пъта към устойчиво
развитие.
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧЕТИВО
ЕКОИНОВАЦИИ

ИЗТОЧНИК
НАБЛЮДАТЕЛ
НА
ЕКОИНОВАЦИ
И

FURTHER READING ОПИСАНИЕ
ECO-INNOVATION
Тази платформа представя структурирана информация и данни за
екоиновации. Тя съдържа профили на страни членки на ЕС, табло за
оценка на екоиновации и анализи на появяващи се и водещи области на
екоиновации, техните бариери и двигатели. Хранилището на примери за
добри практики има повече от 200 примера за успешни инициативи за
екоиновации, които могат да вдъхновят идеи за нови проекти.

КЪДЕ ДА БЪДЕ
НАМЕРЕНО

www.eco-innovation.
eu

ПЛАТФОРМА ЗА
ПЛАН ЗА
ДЕЙСТВИЕ ЗА
ЕКОИНОВАЦИИ

Този интернет портал включва статии за въпроси на политиката за
екоиновации, добри практики, изследвания и разработки, бизнес и
констатации, както и интервюта с експерти. Форумът „ EcoAP“
предоставя интерактивна платформа, където общността, свързана с
екоиновациите, включително национални и регионални власти, може
да обсъжда и обменя своя опит в популяризирането на екоиновации в
Европа.

http://ec.europa.
eu/environment/
ecoap/index_
en.htm

ОЕСР

Този нов интернет портал съдържа публикации, ръководства,
указания за политики и представяния на зелен растеж и екоиновации.

www.oecd.org/
innovation/green

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ОКОЛНА СРЕДА“

ПОСООН
DTI/ SCP
BRANCH

ИНТЕРНЕТ
ПОРТАЛ СИНЯ
ИКОНОМИКА

Този интернет портал е богат източник на информация и указания за
мислене за жизнен цикъл, практики за управление на жизнен цикъл,
устойчиво управление на ресурси, устойчив дизайн и устойчиви
доставки. Той би трябвало да е полезен за обществени органи,
фирми и мениджъри неспециалисти.

www.unep.fr/scp/

Това е хранилище на примери за добри практики за екоиновации.
То също така предоставя няколко отчета, които са свързани с
екоиновации.

http://www.
blueeconomy.eu

EIT CLIMATEKIC

Този интернет сайт предоставя информация за дейностите от
общността за климатични иновации в Европа, която се фокусира
върху управлението на двигатели на климата, управление на води,
ниско въглеродни градове и нулево производство на въглерод.
Интелесен
е
за
бизнеси,
образователни
институции
и
изследователски организации, както и за местни и градски власти,
тъй като много от иновациите се демонстрират и тестват в местни
среди.

http://www.
climate-kic.org/

„ИНОВАЦИОН
НИ СЕМЕНА“

Този портал се отличава с последни резултати от екологични
проучвания и разработки и подробно ръководство за финансиране на
екоиновации. То представя и избрани резултати от екологични
проучвания и разработки и предоставя функционални технически
описания, които позволяват на фирмите и създателите на политики
да
разбират
техните
специфични
употреби
и стойност.
Потребителите на „Иновационни семена“ могат да намерят
съответните решения в области като екодизайн, вода, отпадъци,
климатични промени и природни опасности.

www.
innovationseeds.eu

ECO-IP

Платформата за екоиновации (Eco-IP) е европейска платформа,
създадена по инициативата „ Europe INNOVA“ с цел да ускори
усвояването на иновативни решения в Европа. Инициативата се
фокусира върху разработването и тестването на нови или по-добри
механизми за подкрепа на иновативни малки и средни предприятия
(МСП), по-специално в технологичната и индустриалната област.

http://www.
europe-innova.
eu/web/guest/
eco-innovation/
rco-innovationplatform
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СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

4

4

ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИ
УСЛУГИ В СТРАТЕГИИ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
THE MAIN MESSAGES FROM THIS CHAPTER
Природните дадености на един регион могат да бъдат основата за развитието на
иновативни устойчиви решения и бизнес инициативи, които могат да допринесат за
интелигентна специализация;
Научни и мониторингови дейности, фокусирани върху управление на природните
дадености могат да доведат до иновативни инициативи, включително нови бизнес
възможности.
Важната роля на екосистемите в климатичните промени и адаптацията и в
повишаването на въздействието на природните бедствия позволява големи икономии
на разходи;
Всеки регион има възможността да се възползва от своите природни дадености. Но,
това изисква устойчиви решения, иновативни методи и идеи и разчитане на
възобновими, а не на изчерпаеми ресурси, които може да бъдат рпедложени от
неговите местни екосистеми.

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЛЕДВАНИ
Оценяване на потенциала за интегриране на екосистемни активи и услуги в СИИ3, поспециално, за развиване на биоикономика;
Способстване на сътрудничеството между ключовите регионални играчи,
включително огранизации за земеделие и гори, фирми за агро и био-енергия и
изследователски центрове;
Провеждане на задълбочен мониторинг, анализ и оценка на екосистемни услуги и
активи, който ще изисква участието на научни експерти;
Изграждане на възможности на местните власти и заинтересовани страни за
устойчиво икономическо и екологично планиране;
Установяване и стремеж към синергии, които се предлагат от политики и стратегии на
ЕС.

КЛЮЧОВИТЕ ИГРАЧИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ИНИЦИАТИВИ ЗА
ПОДКРЕПА НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
Местни власти;
Агенции, занимаващи се с биоразнообразие/вода/гори/агрокултури/рибни
стопанства;
Изследователски организации и университети;
НПО и граждани;
МСП, предприемачи и големи фирми.

НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Фокус върху възможностите за иновации, докато се интегрират екосистемни услуги
СИИ3, по-конкретно чрез биоикономика;
Размисъл за екосистемните услуги, които трябва да включват обсъждане за границите
на използване и замяната на природни дадености от създадени от човека
инфраструктури и продукти;
Осигуряване на данни за наблюдение на качеството и ангажиране на учени и
технически експерти;
Популяризиране на партньорство между публични, бизнес, изследователски и НПО
общности.
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ЗАЩО СА ВАЖНИ
ЕКОСИСТЕМНИТЕ
УСЛУГИ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКАТА
УСТОЙЧИВОСТ?
Природният
капитал
подкрепя
националните
и
регионални
икономики и общества, както и
индивидуалното
благополучие.
Вода, храна, доставки на ресурси,
лечение, местен климат и стабилизиране
на качеството на въздуха, отдих и
умствено и физическо здраве, всички
зависят от природни екосистеми.

Всеки регион има възможността да извлече
полза от своите природни дадености. Но,
всички мерки, които биват предприемани,
трябва да използват иновативни методи и
идеи и да разчитат, преди всичко, на
възобновими, а не на изчерпаеми ресурси,
които
може
да
предложи
неговата
екосистема. Извличането на ползи от
екосистемни услуги трябва винаги да
включва загриженост за границите на
използване
и
замяна
на
природни
дадености
от
направени
от
човека
инфраструктури и продукти.
Днес, 16.6% от европейските работни места
са непряко свързани с природните
дадености, а други 6.7% са пряко свързани
и 2.6% са предимно основани на природни
дадености58. Управлението на природните
дадености по устойчив начин може да
помогне за осигуряване на по-дългосрочна
трудова заетост и европейската „Стратегия
за биоикономика“‟59 признава важността на
такъв управленски подход. Тя подкрепя
развитието
на
интелигентно
устойчиво
фермерство, рибарство и аквакултури и
предполага, че инвестициите в екосистеми и
зелена инфраструктура предлагат силна
икономическа възвращаемост. Те могат да
бъдат постигнати чрез засилване, например, на
местната индустрия за екотуризъм, развиване
на медицинското лечение и производството
но биолекарства, както и създаване на
условия за устойчиво земеделие .

ИКОНОМИЧЕСКАТА
СТОЙНОСТ, ГЕНЕРИРАНА ОТ
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
Икономическата
стойност
на
екосистемните услуги не може да
бъде
пряко
калкулирана,
но
предварителни
изчисления
за
стойността им в световен мащаб е
33 трилиона долара на година.
Например,
глобалните
морски
екосистеми дават възможност за
годишен добив на риба на стойност
до 240 билиона долара. Около 87 от
115-ти водещи глобални култури
зависят от животниска популация60.
Кораловите рифове предоставят храна и
рисурси за над 500 милиона човека в 94
страни или региони, които се изчисляват
на 375 билиона долара годишно. Освен
това, стойността на услугите от
кораловите рифове за
Управление на природни заплахи е
до189 000 долара/хектара/година;
Туризъм
е
до
1
долара/хектара/година;

милиона

Генетичен
материал
и
биореализация е до 57 000 долара/
хектара/година;

Рибри стопанства до
долара/хектара/година.

3

818

58
Икономика
на
екосистемите
и
биоразнообразието: Бързо
ръководство за икономика
на
екосистеми
и
биоразнообразие
за
създатели на местни и
регионални
политики
(2010)

59 http://ec.europa.eu/
research/bioeconomy/policy/
index_en.htm

Местните екосистеми трябва да бъдат
виждани като гръбнак на местната
био-икономика,
основана
на
устойчивоно
използване
на
възобновими ресурси. Те включват
био-енергия,
екосистемни
услуги,
устойчиви подходи към храната,
ресурсно-ефективни
биоматериали,
технологии за био-мимикрия61 , както и
туризъм и начини на живот, основани
на екологични принципи.
Екосистемите имат и пряка връзка с
иновациите и устойчивото развитие
поради
важната
си
роля
в
миграциите
и
адаптации
при
промяна на климата.

60 Икономика на
екосистемите и
биоразнообразието за
създатели на местни и
регионални политики (2010)

61 Биомимикрията е
иновативен метод, който
търси устойчиви решения
чрез изучаване на найдобрите идеи на природата и
след това имитирането на
тези дизайни и процеси за
решаване на човешки
проблеми, напр. слънчева
клетка, вдъхновена от листо.
Повече информация и
примери има на
http://biomimicryinstitute.org
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Екосистемите регулират глобалния климат чрез
събиране и усвояване на парникови газове,
например, горите могат да бъдат много
ефективни
хранилища
на
въглерод.
Биоразнообразието играе важна роля чрез
подобряване на способността на екосистеми да се
адаптират към ефектите на промяната на климата.
Екосистемите
смекчават
екстремалните
метеорологични или природни катаклизми,
включително наводнения, лавини и свлачища.
Това е така, защото мочрливата почта и
наводняваните райони могат да поемат водата от
наводнението, докато дърветата могат да
стабилизират склонове, а кораловите рифове и
мангровите дървета защитават крайбрежната
линия от щетите от бури..
Стойността и безбройните ползи от природния
капитал и екосистемите, обаче, често биват зле
разбрани. Те рядко се отразяват в някаква форма
на икономическо и социално счетоводство и не
получават цена на пазарите. Изчисленията
показват, че потенциалната възвращаемост може
да се увеличи с 40% за гори и с 79% за пасища
когато бъдат отчетени множеството еокисистемни
услуги, които се предоставят62.
Непрекъснатата загуба на гори, почви, мочурища
и коралови рифове до голяма степен се дължи на
липсата на признание за екосистемните услуги и
62 TEEB – Икономиката на
екосистемите и
биоразнообразието за
местни и регионални
създатели на политики

(2010)

факта,

че

техният

относително

голям

икономически принос на практика не се вижда.
Загубата на биологични видове и други природни
дадености като рибни развъдници отчасти е
причинена

от

фокусиране

върху

непосредствените ползи, а не на дългосрочните
ценности. Изпуснатите възможности за защита и
инвестиране в този природен капитал спомага за
кризата в екосистемите и биоразнообразието,
която става все по-очевидна. Влошаването на
почвата, въздуха, водата и биологичните ресурси
има негативно въздействие върху общественото
здраве,

безопасността

на

храните,

бизнес

възможностите и икономическия растеж. Тези
проблеми,

заедно

предизвикателства
промените

на

с
от

климата

увеличаващите
адаптирането
и

опазването

се
към
и

управлението на природните дадености изискват
иновативни подходи и навременни реакции.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНО
РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО
НА ЕКОСИСТЕМНИ
УСЛУГИ
Природните дадености и екосистемните
услуги могат да насърчат развитието на
новаторски устойчиви решения и
бизнес инициативи и да спомогнат за
изграждане на местна био-икономика:
Многообещаващият потенциал на
местните морски ресурси се
използва в Ирландия. Водораслите,
които до голяма степен са
подценяван
ресурс,
сега
се
използват в храни и лекарства и
изследователите се фокусират
върху
морски
треви
и
евентуалното им ползване в
производството на биоенергия
(Моля, вижте Казус на добра
практика 7);
Една шведска фирма, наречена
„Екоера“ се е възползвала от
почвени екосистемни услуги и е
открила бизнес модел, който
предлага нов вид услуга за
климатично компенсиране.
Това „ Улавяне на въглерод в
биовъглища“.натрупва
значително количество въглерод
в почвата и това, на свой ред,
създава
финансова
възвращаемост от пазара на
въглероден кредит (Казус на
добра практика 8).

ПРАКТИЧЕСКО
РЪКОВОДСТВО
ЗА УПРАВЛАВАЩИ
ОРГАНИ НА ЕФРР
A PRACTICAL
GUIDE
FOR
ФИГУРА 13 – ПРИМЕРИ ЗА РАЗЛИЧНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

КУЛТИВИРАНИ

ПЛАНИНСКИ И ПОЛЯРНИ

Храна
Прясна вода
Багрила
Дървен материал
Регулиране на вредители
Биогорива
Лекарства
Биогеохимичен цикъл
Естетически ценности
Културно наследство

Храна
Фибри
Прясна вода
Контрол на ерозията
Регулиране на климата
Отдих и екотуризъм
Естетически ценности
Духовни ценности
ВОДИ ВЪРХУ СУШАТА

КРАЙБРЕЖНИ
Храна
Влакна
Дървен материал
Гориво
Регулиране на
климата
Обработка на отпадъци
Биогеохимичен цикъл
Защита от бури и вълни
Отдих и екотуризъм
Естетични ценности

Източник: Оценка на екосистемата на хилядолетието: „Екосистемите и възможностите за
човешко благополучие и предизвикателства за бизнеса и индустрията“. Световен институт
за ресурсите, 2005

Реки и други мочурища
Прясна вода
Храна
Контрол на замърсяването
Регулиране на храната
Улавяне и транспорт на утайки
Регулиране на болести
Биогеохимичен цикъл
Отдих и екотуризъм
Естетични ценности

ГОРИ И ГОРИСТИ
МЕСНОСТИ
Храна
Дървен материал
Прясна вода
Регулиране на
наводнения
Регулиране на
болести
Улавяне на водород
Регулиране на местния
климат
Лекарства
Отдих
Естетически ценности
Духовни ценности

СУХИ РАЙОНИ
Храна Влакна
Дърва за огрев
Регулиране на местния
климат
Културно наследство
Отдих и екотуризъм
Духовни ценности

ГРАДСКИ
Паркове и градини
Регулиране на
качеството на
въздуха
Регулиране на
водата
Регулиране на местния
климат
Културно наследство
Отдих
Образование

МОРСКИ
Храна
Регулиране на климата
Биогеохимичен цикъл
Отдих

ОСТРОВНИ
Храна
Прясна вода
Отдих и екотуризъм

Развитието на зелена инфраструктура може да
засили местните икономики, особено като повиши
атрактивността на сферата на туризма. Има
множество успешни примери за този подход,
включително:
Националният парк „Хоге Кемпен“, който
беше изграден в района на бивша
въгледобивна мина в Белгия. Целта беше
да се възроди местната икономика, да се
възстановят и доразвият природните
дадености на региона и да се подкрепи
природния
туризъм
и
обучение.
Приходите
от
екотуризма
в
т о з и п а р к с е г а д о с и т г а т 24,5
милиона евро на година;
63

Друг пример е Националната гора,

голяма
инициатива
за
зелена
инфраструктура в централна Англия. Тя
е
осигурила
20
нови
устойчиви
туристически атракции и привлича 8,7
милиона посетители ежегодно. Това носи
на местната икономика 321 милиона евро
на година.
Проектите за градска зелена инфраструктура
могат да бъдат мястото за иновативни идеи,
които имат икономическа, екологична и
културна стойност:
В
Казус
на
добра
практика
12,
програмата „Зелен покрив“ в Базел е
показала много положителни резултати
като икономии на енергия, засилване на
биоразнообразието, намалено изпускане

на дъждовна вода и свръхнагряване,
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63 Повече информация
за „Зелена
инфраструктура“ на:
http://ec.europa.eu/
environment/nature/
ecosystems/index_en.htm
64 Институт за европейска
политика за околната среда
(ИЕПОС), “Изпълнение и
ефективност на зелена
инфраструктура”,
Окончателен доклад (2011)
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както и положително въздействие
върху здравето и благосъстоянието
на жителите.
Има също и значителни перспективи от
стимулирането
на
социалните
екоиновации
чрез участието на
общности в запазването и устойчивото
използване на техните местни природни
ресурси. Това може да промени нагласите
и начина на живот на хората и да
популяризира
социалното
предприемачество,
докато
въвежда
устойчив подход, който разчита на
природни дадености:
65 http://www.vanerkulle.org/

66 http://www.vanerkulle.org/
vk/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=362:biosp
here-entrepreneurship-a-pilot
-study&catid=3:news&Itemid=129

67 www.azoresbioportal.angra.
uac.pt

68 Повече информация е
налична на
http://colloquebioindication.
asconit.com/ang_presentation.
php

69 Био-индикатор е организъм или
биологична реакция, които разкриват
наличието на замърсители чрез
появата на типични симптоми или
измерими реакции. Био-мониторнигъг
е използването на свойствана на
организма да получава информация за
определени аспекти на биосферата.

Наборът от инструменти за
зелен растеж , представен в
Казус на добра практика 11
поставя
социалните
и
поведенчески промени в центъра
на
изграждане
на
шадящи
природата
общности,
които
използват
економическите
възможности за екосистемни
услуги.
В
Швеция,
регионът
с
биосферния резерват „Архипелаг
Езеро
Венерн
и
връх
65
Кинекул“’
разви иновативно
местно устойчиво развитие въз
основа на своя богат природен
капитал и креативни инициативи
като
‘Биосферно
предприемачество’66 „Опазване
на природата като бизнес идея“.

Иновациите са особено необходими
при мониторинга на екосистеми и
биоразнообразие. Такъв мониторинг
не само ще даде по-подробно
познание, което може да бъде
използвано
за
осигуряване
на
дългосрочната
устойчивост
на
местнота икономика, но може и да
доведе до нови услуги, икономически
дейности и МСП.
Бази данни с био-географски
и/или социо-икономически данни,
като
тези
в
азорската
платформа на портала за
биоразнообразие 67 или проекта
SIGRS-GISOR (Моля, вижте
Казус на добра практика 9)
осигуряват подкрепа за

био-географски
и
макроикономически изследвания
и иновативни услуги за нови
икономически
дейности.
Например,
те
дават
възможност на региони или
територии да се възползват
от открития достъп до данни
за
био-разнообразие
или
картографиране/изчисляване на
техническия
потенциал
за
възобновима енергия.
Сътрудничеството
между
университетите,
изследователските центрове и
МСП68 е довело до авангардни
иновации
в
техниките
за
изследвания и мониторинг, които
насърчават прилогането на биоиндикатори и био-мониторинг69 на
екосистеми. Неговите научни
усилия помогнаха за създаване на
иновативни
подходи
и
управленски
инструменти
за
запазване
на
природните
дадености.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ,
ПРЕДЛАГАНИ ОТ
ВЪГЛЕРОДНИТЕ ПАЗАРИ
Докато инвестират в екосистеми, които
имат потенциал за улавяне на водород,
регионите биха могли и да се възпозват от
възможностите
на
съществуващите
въглеродни пазари чрез инструмента
Съвместно
изпълнение
(СИ)
на
Протокола от Киото.
СИ е подход, основан на проекти, с които
страните могат да печелят кредити за
целите на своите емисии по Протокола
от Киото. Проектите по СИ се провеждат
съвместно между страните от Анекс І,
които включват всички страни членки на
Европейския съюз (EU27). Търгуемите
въглеродни кредити могат да бъдат
печелени чрез изпълнение на широка
гама от дейности за улавяне на
въглерод,
включително
повторно
засяване на гори, предотвратяване на
обезлесяването,
управление
на
земеделие и гори, което подобрява
улавянето на въглерода
Прочетете повече за СИ на

http://ji.unfccc.int/
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Казус на добра практика 7

БИОИКОНОМИКА В ИРЛАНДИЯ
Source: Earth Sky website (“A breakthrough in making biofuel from seaweed”)

ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА
НА ВОДОРАСЛИТЕ

ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Ирландия/в цялата
страна
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
ирландско правителство,

ЕФРР, РП7

В продължение на години, водораслите са известни с ценните съставки, които съдържат. Те се
използват за лечение и като хранителни добавки, сгъстители, оцветители и торове. И все пак, те
остават относително подценяван природен ресурс. В Ирландия, изследователите изучават техния
потенциял за индустриални приложения.
В последните две десетилетия имаше много дебати за потенциала на сектора на ирландските
водорасли, тъй като повече от 500 вида водорасли могат да бъдат намерени около бреговете им.
Водораслите представляват интерес за хранителни, фармацевтични индустрии и такива за биогорива и животински продукти. Добиването и обработката им е традиционна дейност в Ирландия,
която дава работа на крайбрежните общности. Изчислено е, че сектора на водораслите и
биотехнологиите в Ирландия понастоящем има стойност от 18 милина евро годишно и дава работа за
185 човека.
„Промяна на морета – стратегия за морски познания, изследвания и иновации за Ирландия 20072013‟ показва, че секторът на производството и обработката на водорасли трябва да се увеличи
значително, за да достигне оборот от около 30 милиона евро до 2020 г.. Ирландия полага големи
to усилия за развиване на сектора за култивиране на водорасли и продължава
ef да открива нови техники за съединения и извличане, които могат да бъдат
„Иновацията е ключът към осигуряване на c tiизползвани в индустриалното производство.
пълната реализация на целия потенциал на
ирландския сектор на водораслите. Ние ще
работим в близко сътрудничество с
индустрията, за да гарантираме, че секторът
на култивирането се разширява, за да
отговори на търсенето на пазара.“

Джейсън Уули

Изпълнителен директор на Съвет на
морските рибарници на Ирландия

Ir Ирландските усилия за изследвания са показали потенциала за използване на
s водораслите като източник на устойчива енергия. Понастоящем изследователите от
института „Галуей Риан“ участват в голям европейски проект за сътрудничество за
14 милиона евро, финансиран от ЕФРР. Делът на института от този проект „EnAlgae“
се оценява на почти 1.2 милиона евро.
Проектът цели и да развие най-добри практики да производство на биомаса от
водорасли и технологии за био-енергия и био-саниране, който могат да помогнат
за ускоряване на комерсиализацията на сектора. Той включва 19 партньора от 7
страни членки на ЕС, които ще работят заедно до 2015 г., като обединяват опита
си в разработването и пилотното пускане на нови технологии, основани на
водорасли. Ирландските партньори отговарят за първоначалната стъпка по
производството на биомаса, необходима за преминаването към биогориво чрез
култивиране на биомаса от макро водорасли в съоръжение от един хектар.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Чрез инвестиране в изследвания и иновации, Ирландия трансформира и популяризира своите
традиционни сектори, така че те да могат да допринасят за икономическия растеж и
създаването на работни места .

За повече информация, моля, вижте:
http://www.enalgae.eu/
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КАК ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛНИЯ
КОНТЕКСТ И НЕГОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ
ДЕЙСТВИЕ:
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНО И
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Интегрирането на разработването на
екосистемни услуги в СИИ3 предлага
многообещаващи
възможности
за
регионите и страните членки, за да
заздравят
своята
икономическа
устойчивост, като запазят околната си
среда
и
увеличат
своята
издръжливост
на
климатични
и
природни катаклизми. Средствата за
техническа помощ могат да бъдат
насочвани към иновативни начини за
поддържане
и
подобряване
на
местните екосистеми като вода, гори и
биоразнообразие. Те могат да бъдат
използвани и за
създаване и
поддържане
на
зелена
инфраструктура, устойчиво земеделие
и използване на земя, както и
перспективни научни разработки и
мониторинг и оценка на активите на
екосистемите.

ПРЕПОРЪКА
Всяка оценка трябва да се фокусира върху
природни дадености, но и върху местните
научни, технологични и предприемачески
възможности, които биха могли да помогнат за
създаване на иновативни сектори в биобазираната икономика.
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ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОСИСТЕМНИ
УСЛУГИ

За да открият потенциалните възможности,
свързани с местните екосистемни услуги,
властите трябва да оценят техните
природни
активи,
местните
научнитехнически
и
предприемачески
възможности и предизвикателствата и
икономическите ползи.
Пълната картина може да бъде
получена чрез провеждане на
следните дейности.
Анализ на състоянието на
регионалните
екосистеми
и
оценка на природните активи и
екосистемни услуги, които могат
да очертаят цената и ползите от
различните
възможности
за
политика и да откроят най-добрите
местни стратегии за подобряване
както на благополучието, така и на
икономическата
устойчивост.
Налични са много инструменти за
оценка на природни активи и
екосистемни услуги:
Анализ разход-полза (АРП), който е
широко използвано мерило за
работа, използващо оценяващи
калкулации.
Многокритериен
анализ (MКA) и Оценка чрез участие
(ОУ) не изискват монетарна оценка.
Те са предназначени да подпомагат

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

Взимащите
решенията
да
интегрират комплексни действия
и множество възможности в
единна мрежа. Информацията за
инструментите за оценка и
оценяване на екосистемни услуги
е широко налична.70.
Оценка
на
изследователския,
иновативен и предприемачески
потенциал за интегрирани дейности
за изграждане на биоикономика.
Важно е да се установи дали има
експерти по изследвания, които
могат да предоставят научна основа
и да осигурят екомониторинг, който
би предотвратил всякакъв риск за
местни природни системи. Найиновативните дейности, били те
системи,
основани
на
зелена
инфраструктура
или
нови
биопродукти и услуги, се нуждаят от
хора с познания и умения за
предприемачество за изпълнението
им. Така, ще бъдат необходими
изследователски
мощности
и
квалифицирани екипи, когато един
регион
или
държава
приемат
амбициозни планове за изграждане
на био-основана икономика:
В Уелс,
ЕФРР съфинансира
обединението
‘Бридж
Марин
71
Сайънс Груп’
, което подкрепя
бизнесите за морска и аква наука,
за
подпомагането
им
при
постигането на глобален бизнес
чрез
насърчаването
им
да
работят
заедно,
както
и
насърчаването
на
уелските
университетски възпитаници да
откриват предприятия в този
сектор (коментар: тъй като
ирландският казус вече беше
споменат, можем да добавим
този много добър пример, който
пропуснахме
(победителят
на
regioStars 2011).
Установяване
на
системи
за
мониторинг и събиране на данни,
които ще предоставят полезна
информация за оценка на природния
капитал и екосистемни

Проектът ‘Guyafor’ дава на френска
Гвения ценен инструмен за мониторинг
на нейните гори и това е мрежа от
инсталации за измерване на улавянето
на въглерод. Проектът създава база за
иновации
при
адаптиране
към
промяната на климата и за регионално
развитие72;
Системите за мониторинг и докладване
могат да се възползват от съвременни
инструменти
като
географски
информационни системи за околната среда
и други лесни за използване ИКТ и сателитни
технологии (Моля, вижте Казуси на дора
практика 9 и 11).
Анализ на потенциалните бариери
и двигатели може да осигури
жизнеспособността
и
издръжливостта
на
проекти
и
програми, основани на подкрепа на
екосистемните услуги. Те могат да
варират от общо разбиране на
значението
на
ползите
от
екосистемите за обществото, през
регулаторни проблеми и такива на
капацитета,
до
познание
за
предназначението и изпълнението
на проектите (Моля, вижте Фигура
14). Такава информация е важна за
планиращите проектите:

70 Например,: Световна
банка; IUCN; TNC (2004)
Колко струва една екосистема?
Оценка на икономическата
стойност на запазването. Тази
прошура въвежда подходът на
екосистемните услуги и сравнява
различни методи за оценка

71 http://ec.europa.eu/
regional_policy/videos/videodetails.cfm?vid=721&LAN=EN

72 http://www.cirad.fr/en/
research-operations/researchtopics/the-future-of-tropicalforests/some-projects

Казус на добра практика 11
показва как местните общини
могат да се справят с тези
проблеми чрез използване на
специално разработен пакет за
подкрепа,
който
включва
обучение,
помощ
в
разработването
на
стратегическа визия, достъпни
ИКТ
инструменти
за
управление
на
данни
за
опазване.

ПРЕПОРЪКА
Услуги и стратегии за понататъшното
планиране
на
екологичното
и
икономическо
развитие,
като
био-основата
икономика:

Инвестирайте в системи за наблюдение и събиране
на данни, които могат да предоставят информация за
капитализиране на екосистемни услуги и понататъшно планиране на стратегии
за местно екологично и икономическо развитие.
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ФИГУРА 14 – БАРИЕРИ ПРЕД И ДВИГАТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

БАРИЕРИ
Устойчивото и ефективно използване на екосистемни услуги и природен
капитал биват възпрепятствани от много бариери като:

Липса на визия и разбиране за възможностите, предлагани от
екосистемните услуги, по-специално по отношение на иновациите;
Екосистемните услуги често биват подценявани и експлоатирани, тъй
като нямат роля на официалния пазар. Тъй като екосистемните услуги
традиционно се считат за безплатни, няма средства за придаване на
парична стойност на тези услуги;
Няма регулаторна рамка за повечето екосистемни услуги, която може да
изясни правата на собственост, да поставя граници, да придава стойност,
да квалифицира предоставянето на услуги и крайни ползи за купувачи;
Липсва капацитет за извършване на задълбочен анализ на екосистемните
услуги, какъвто е случаят дори с най-мотивираните власти, придружен от
липса на предприемачество, иновации и проучвания и разработки за
развитие на био-икономика;
Потенциално високите цени на сделки за квалифициране и проверка на
екосистемни услуги, които препятстват по-нататъшното планиране.
ДВИГАТЕЛИ
Инициативи, подкрепящи екосистемни услуги, могат да ползват няколко
двигателя, като:

73 http://www.unesco.org/
new/en/natural-sciences/
environment/ecologicalsciences/biosphere-reserves/
world-network-wnbr/

Наличието на екосистеми с висока културна и образователна стойност или
такава на национално наследство или отдих, по-специално, национални
паркове, обекти на ЮНЕСКО, обекти от биосферни резервати73;
Наличието на дългосрочна визия за екосистемни услуги и тяхната роля
в икономическия просперитет на региони/страни;
Наличието на университети, лаборатории и изследователски центрове
и фирми в областта, свързани с природните активи и екосистеми;
Подкрепяща политика и регулаторна среда, която обръща внимание на
устойчивото използване на природни ресурси, а не на тяхната безкрайна
експлоатация
и
също
така
насърчава
дребно-мащабното
предприемачество и сътрудничество с агенции за защита на околната
среда;
Наличието на финансови и технически ресурси, с добре планирано
управление;

Висококачествени данни от мониторинг, които да бъдат използвани при
анализа на екосистемни услуги.
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Казус на добра практика 8

УЛАВЯНЕ НА ВЪГЛЕРОДА С
БИОВЪГЛЕН
ШВЕЦИЯ ПРЕДЛАГА УСЛУГА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА КЛИМАТА

ОБЛАСТ

ЦЕНА

Source: http://ecoera.se/solutions

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Швеция/в цялата
страна
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
частни инвестиции,
Шведското правителство,
EU LIFE (непряко)

„Екоера“ е фирма за трансфер на технологии за био-енергия, която (бидейки спин-оф) ползва
постиженията на Технологичния университет „Чалмерс“ в Швеция. С помощта на някои резултати от
четиригодишния проект EU LIFE с бюджет от 5 милиона евро, тя въведе технологична система, която
поставя мост между въглерода в земеделските почти и системата за въглеродно счетоводство на
фирми.
Процесът, който е в основата на бизнеса на „Екоера“, започва с продукти от земеделието, които
нямат традиционни области на използване. Тези остатъци обикновено се заравят в земята и така, те
са потенциален източник на метанови емисии. Но, с помощта на тези остатъци като суровина и
смесването им по специални формули, „Екоера“ произвежда био-агропелети, които се изгарят в
нискокислородна среда в процес, наречен пиролиза. Това създава земеделски биовъглен
Bioagrochar™, който, когато бъде поет от почвата, премахва въглерода.
Освен това, процесът пиролиза създава синтетичен газ, който може да
T бъде използван за отопление или производство на био-гориво.
thБиовъгленът се връща към полетата като подобрител за почви и
„Недостатъкът на тази
f проучванията показват, че той увеличава плодородието на почвата и
технология е, че няма
следователно, намалява зависимостта от изкуствени торове.
недостатъци“

Дейвид Андерсън
Изпълнителен директор на „Екоера“

„Екоера“ е разработила бизнес модел около тази технология и сега
предлага нови вид услуга за компенсиране на климата, наречена
улавяне на въглерод с биовъглен. Във фермата, биовъгленът подхранва
почвената екосистема чрез увеличаване на нейната способност да
задържа азот. Понастоящем, това доброволно компенсиране на климата
се продава на емитери на по-високи цени, но цената ще спадне, когато
системата се разрасне. Накрая, и при правилни политики, фермерите
трябва да могат да получават заплащане за складиране на въглерод в
почвите им, което би представлявало честен въглероден данък.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Инвестициите в сътрудничество за изследвания и разработки между университети,
изследователски центрове и частния сектор дава благодатна почва за високотехнологични
фирми на университетски възпитаници (спин-оф), които могат да разширят иновациите в
екологични технологии.

За повече информация, моля, вижте:
http://ecoera.se/
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ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО
НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Един от факторите за успеха на СИИ3,
целящи екосистемни услуги и зелена
инфраструктура, лежи в активното
участие на широк кръг заинтересовани
страни, включително представители на
академичната
изследователска
общност, организации на гражданското
общество,
местни
предприемачи,
съответните агенции и местни власти.
Важно е да бъдат развити ефективни
обмени и дългосрочни партньорства
между тези заинтересовани страни както
под чадъра на СИИ3, така и в отделни
проекти.

ПРЕПОРЪКА
Осигурете ефективен обмен между изследователски
общности, организации на гражданското общество,
местни икономически играчи и агенции, занимаващи
се със запазване на природата, горите, земеделието,
туризма и всички други свързани аспекти.

Първоначалната много важна стъпка е
да се изравни нивото на разбиране на
всички заинтересовани страни за
важността на природните екосистеми и
зелената инфраструктура. Научните
деятели ще имат важна роля в
насърчаване на това разбиране. Те
могат да предоставят и методологии за
провеждане на пълен анализ на
възможностите,
предлагани
от
екосистемните услуги, и да сравнят
рисковете и ползите от различните
възможности за планиране. Участието
на местни агенции, които отговарят за

ПРЕПОРЪКА
При капитализирането на активи на екосистема,
включвайте както икономически, така и
неикономически заинтересовани страни в
планирането, изпълнението и МиО. Това ще
гарантира, че екологичните приоритети не са
изпреварени от икономически цели.
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аспекти като гори, земеделие и
туризъм,
ще
бъде
важно
за
анализирането и планирането и ще
помогне за гарантиране на избягването
на потенциални конфликти.
Местните власти играят ключова роля в
определени инициативи и проекти и
трябва да имат стратегически интерес
към тях. НПО, и особено тези с
екологични мисии, често ще трябва да

имат голям ентусиазъм за инициативи,
свързани с екосистеми. В отсъствието
на регионални и местни екологични
НПО, трябва да участват национални
или дори международни НПО. Те
могат да дадат огромен принос за
общественото
образование
и
мобилизиране както в изпълнението на
програмата или проекта, така и
развиването на регулаторните нужди.
Изграждането на местни био-икономики
и
развиването
на
зелена
инфраструктура може да предложи
набор
от
устойчиви
бизнес
възможности за местни предприемачи
и МСП в области като екотуризъм,
агробизнес и услуги по управление на
земи и гори. Следователно, важно е да
се осигури участието им в процесите на
планиране по СИИ3. Освен това, много
бизнеси трансформират основите на
принципите
си
и
възприемат
принципите на корпоративна социална
отговорност
(КСО).
Участието
в
дейности
по
възстановяване
на
природата
може
да
им
даде
възможност да напредват в своята
работа по КСО.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
ФИГУРА 15 - ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

МЕСТНИ ОРГАНИ ИЛИ ОБЩИНИ

Способстване на разработването и реализацията на прогами и проекти
Мониторинг на разпределението на средствата и дейностите
Осигуряване на регулаторна подкрепа
Осигуряване на техническа и финансова подкрепа
Способстване на диалога с и между организациите на гражданското общество, изследователите и бизнесите

Подкрепа на участието в анализа на екосистемни услуги

АКАДЕМИИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ръководство или участие в изследвания и разработки, тестване на иновативни подходи към еко-продукти и услуги

Мониторинг на екологични индикатори, предоставяне на данни, оценка на риска и друга научна
подкрепа за взимане на подходящи решения
Предоставяне на методологична база за анализ на екосистемни услуги в определено
населено място/регион;
Подкрепа за повишаване на информираността

МСП, ПРЕДПРИЕМАЧИ И ПО-ГОЛЕМИ ФИРМИ

Разработване и инвестиране в нови устойчиви бизнеси, основани на екосистемни услуги
Участие в анализа на екосистемни услуги
Осигуряване на техническа и финансова подкрепа за проекти и инициативи
Мониторинг на изпълнението на проекти

АГЕНЦИИ В СВЪРЗАНИ ОБЛАСТИ (гори/земеделие/рибни стопанства/туризъм и енергия и др.)

Участие в анализа на екосистемни услуги
Подкрепа за разработването на стратегии и планове за изпълнение, инициативи и
проекти, по-конкретно свързани с био-икономиката
Лобиране на определени регулаторни или политически решения
Осигуряване на техническа и финансова подкрепа

НПО И ГРАЖДАНИ

Образование и повишаване на информираността
Подкрепа за изпълнението и мониторинга на инициативи
Предоставяне на консултиране по методологически аспекти
Насърчаване и лобиране на определени регулаторни или политически решения

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОХЕРЕНТЕН
ПОЛИТИЧЕСКИ
МИКС,
ПЪТНИ
КАРТИ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Въз основа на анализа на данните, които
са били събрани, и резултатите от
оценката
на
природните
активи,
властите
трябва
да
разработят
дейностите, които следва да бъдат
предприети. За това, управляващите
органи трябва:
Да се стремят към подбор на
политика, за да установят дали има
недостатъци на политиката, които
спират развитието на
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екосистемни услуги и дейности, основани
на управление на природни ресурси;
Въвеждане на мерки и инструменти за
подкрепа на политика, които могат да
бъдат
полезни
при
стремеж
към
екосистемни услуги и развитие на
местната
био-икономика.
Например,
общинските власти и други местни
заинтересовани страни често нямат
познания за устойчивото екологично и
економическо планиране. В такива

СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

случаи,
подкрепата
на
кофезионната политика може да
бъде насочена към програми за
изграждане, обучение и обмен и
консултантски дейности:
Съответните уроци могат да бъдат научени
от Северна Каролина, САЩ. Местната
агенция за опазване предлага предлага
набор
от
инструменти,
включително
наръчник, ГИС база данни и интернет
ресурси, заедно с обучение, за местните
лица, които взимат решение. Това цели
подпомагане на изграждането на загрижени
за природата общности, които запазват
влошаващи се хабитати заедно с нови
разработки (Моля, вижте Казус на добра
практика 11).

За разкриване на иновативния
потенциал
на
екосистемните
услуги, които да водят до
устойчиво
развитие
чрез
насърчаване на дейности по тези
три стратегии.
Адаптиране на съществуващите
мерки, програми и дейности. Всяка
страни
или
регион
имат
дългосрочни, местно и национално
задвижвани политики и програми за
запазване,
биоразнообразие,
земеделие, земи, води или гори:
Инициативата
Принц

Едуард,

на

Канада,

цели

да

подпомогне местните фермери да
възможности

появяващите

Използвайте
максимално
инструментите
за
политики, които подпомагат местните биоикономики и иновативна капитализация на
екосистемни услуги.

реколта

биоикономика, изпълнявана на остров

търсят

ПРЕПОРЪКА

за

се

произвеждане

на

пазари
реколта

на
чрез
за

местната биокиномика, докато се
работи

за

подобряване

на

екологичната

устойчивост

на

Провинцията .
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74 http://www.gov.pe.ca/
agriculture/BCI

Търсете синергии, предлагани по
други политики и стратегии на ЕС,
като:
Стратегията „Биоикономика за
Европа“;
Общите земеделски политики
(ОЗП), по-конкретно, Европейския
земеделски фонд за развитие на
селски райони (ЕЗФРСР);
Общите политики в областта на
рибарството (ОПОР);
Интегрираната морска политика
(ИМП); и
Екологичните политики на ЕС за
ресурсна
ефективност,
енергия,
промяна на климата, устойчиво
използване на природни ресурси и
защита на биоразнообразието и
екосистемите;
Предлага се рагионите да използват
Кохезионни и структурни фондове,
особено в рамките на СИИ3,

ПРЕПОРЪКА
Търсете синергии с други политики и
стратегии на ЕС.
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Tези стратегии за адаптация могат и
да включват позеленяване на
инструментите на политики, които
подкрепят устойчиви икономически
дейности
в
различни
сектори.
Например, мерките от страната на
търсенето, като зелени обществени
поръчки и зелени стандарти и
сертифициране, могат да бъдат
прилагани
за
подкрепа
на
икономическата
конкурентоспособност на продукти и
стоки, произвеждани и добивани по
екологично устойчив начин. Това
помага и за осигуряване на
икономическа
валидност
на
щадящите
околната
среда
предприятия в секторите, основани
на био-икономика:
Град Барселона е добра илюстрация.
След
2004
г.,
той
прилага
„Отговорни доставки на дървен
материал“ и така, всички дървени
продукти, закупени от местните
власти, трябва да бъдат получени
от устойчиви гори (Моля, вижте
Казус на добра практика 10)

Проектите за експериментирани
и демонстрация могат да
включват:

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

пилотни
инициативи,
които
насърчават подкрепа и развитие на
екосистеми,
които
ще
имат
потенциал
за
по-широко
разпространие, например:

на тези защитни мерки. Това се
отнася както за увеличаване на
потребността за адаптиране към
промени на климата, така и за
запазване на природните ресурси.
Добре
разработени
схеми
за
предотвратяване на бедствия могат
да запазят екосистемни услуги като
качеството и количеството на водата
и
да
бъдат
полезни
за
биоразнообразието в земеделски и
крайбрежни зони. Такива инвестици
могат да имат положителен ефект и
върху
потенциала
за
местно
икономическо
развитие
чрез
създаването на работни места и
услуги.
Има
и
значителен
иновативен потенциал, тъй като
развитието
на
зелена
инфраструктура
изисква
комбинирането на креативен дизайн
и научна основа. Иновативните
подходи и инструменти се прилагат в
следните проекти:

Шведският град Базел има най-голямата
площ зелени покриви на глава от
населението в света. Това предлага
потенциала
за
подкрепа
на
биоразнообразието, намаляване на
изтичането на дъждовна вода и
прегряване, и влияе положително на
здравето и благополучието на
обитателите. Този швейцарски
опит показва как една стратегия за
кампания
може
да
превърне
инициативи за устойчивост от
еднократна
пилотна
мярка
в
цялостен подход. (Моля, вижте Казус
на добра практика 12).
Проектите за проучвания иразработки,
които
създават
оригинално
изследване и тестване, могат да
генерират иновативни техники за
устойчиво производство, основано на
възобновими ресурси, развитие на
бизнеса и много други иновативни
дейности,
които
накрая
ще
допринесат
за
развитие
на
биоикономиката, например:

Проектът GRaBS (Зелено и
синьо
адаптиране
на
пространството
за
градски
области и екоградове)75
даде
възможност
на
градски
проектанти,
архитекти
и
специалисти
по
благоустройство в Европа да
създадат
или
премоделират
външни пространства и сгради,
за да са сигурни, че те са
устойчиви
на
промяна
на
климата
и
екстремални
метеорологични условия;

Иновативна
изследователска
разработка
за
улавяне
на
въглерод в земеделието накрая
доведе до появата на ново
поколение МСП, което се стреми
към уникални модели на зелен
бизнес, основани на услуги за
улавяне на въглерод в почвени
екосистеми. (Моля, вижте Казус
на добра практика 8).
Инвестиране в природен капитал
и зелена инфраструктура, като
гори,
реки,
крайбрежни
зони,
паркове,
екокоридори
и други
природни
или
полу-природни
дадености. Това би могло да бъде
ключът
към
управление
на
устойчива околна среда, в която
икономиката и обществото могат да
просперират заедно.
Инвестирането в предотвратяване
на рискове за природата чрез диги и
отводнителни площи означава, че
цената за възстановяване след
бедствия може да бъде избегната и
тази цена обикновено би била
много по-висока от осигуряването

Рона-Алпи използва иновативни
договори
с
местни
заинтересовани
страни
за
възстановянане
на
„зелени
коридори“,
които
намаляват
подкопаването
на
биоразнообразието76.
Договорите са дали начало на
изграждането на пресечни точки
на мерки за дивия живот, агроекологични
такива,
възстановяването на брегове на
реки и водни площи, повишаване
на
информираността
и
придобиване
на
земя
от
регионални власти.

75 http://ec.europa.eu/
regional_policy/projects/
stories/details_new.cfm?pay=I
T&the=96&sto=2402&lan=7&
region=ALL&obj=ALL&per=2
&defL=EN

76 http://ec.europa.eu/
regional_policy/projects/
stories/details_new.cfm?pay=I
T&the=96&sto=2402&lan=7&
region=ALL&obj=ALL&per=2
&defL=EN

ПРЕПОРЪКА
Докато планирате инвестиции в зелена
инфраструктура, прегледайте иновативните
подходи и инструменти, които се основават на
най-новите изследвания и международен опит.

.
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Казус на добра практика 9

СИЛАТА НА ГЕОГРАФСКИТЕ КАРТИ
ИНВЕСТИРАНЕ В ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

ОБЛАСТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Франция, Германия,
Швейцария/региона
на Горен Рейн,
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
регионалните
правителства, ЕФРР

Районът на Горен Рейн се простира върху области от Франция, Германия и Швейцария.
Той има значителне потенциал за производснво на енергия от възобновими източници,
но липсата на трансгранично сътрудничество е възпрепятствала разработването на
ефективна рамка за политики. Сега, обаче, целта на региона е да създаде обща
географска информационна система (ГИС) за събиране, обработка и визуалиризане
на данни. Резултатът трябва да бъде набор от географски карти и социо-икономически
данни, които Конференцията на Горен Рейн, рамковият орган за трансгранично
сътрудничество, и нейните партньори могат да използват да постигане на информирани
решения за планирането на бъдещето на региона.
Един от проектите в сътрудничеството между френски и немски университети и
изследователски центрове е изграждането на ГИС-базиран инструмент за планиране
за възобновима енергия. Този инструмент получава и развива данни, създава общо
познание и дефиниции за сравнение на национални данни, изяснява правата за
използване на данните и предоставя платформа за обмен и комуникации за
разпределие на данни. Общото финансиране за този проект е 936 356 евро и
половината от тази сума се финансира от ЕФРР.
Трансграничното естество на проекта е създавало специфични технически проблеми
като разнообразието на географски проекции и разлики в националните методи и
дефиниции. За справяне с тези проблеми са били създадени общи работни практики и
мрежа от техници. Като цяло, проектът е помогнал за създаването на обща визия за
планиране и развитие на региона. Надеждите са, че той ще помогне и за
оползотворяване на неизползвания потенциал на региона и ще спомогне техническото
сплотяване.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Инвестициите в придобиването, притежаването и визуализирането на географски данни
може да станат първа стъпка в разработването на стратегии за устойчивост.

За повече информация, моля, вижте:
http://sigrs-gisor.org/Cartes_Donnees_FR.html
64

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

ИЗМЕРВАНЕ НА
НАПРЕДЪКА В ПРОГРАМИ,
КОИТО ПОДКРЕПЯТ
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
При планирането и изпълнението на програми и
проекти за подкрепа на екосистеми е важно да се
поддържа участието както на икономически, така
и на неикономиечски заинтересовани страни.
Участието им в мониторинга и оценяването е
много важно. Те ще помогнат и за осигуряване на
балансирана оценка на въздействието на проект
и при предлагане на начини за смекчаване на
негативните ефекти върху баланса на
екосистемата.
Важно е и да се прилага пълен набор от
индикатори, които ще отразяват екологичните,
икономически, иновативни и социални резултати
от проекта. Освен това, индикаторите за

екологични резултати трябва да покриват както
положителните,
така
и
отрицателните
въздействия, които могат да се появят, когато се
използват екосистемни ресурси и услуги.
Докато това ръководство представя някои
показателни примери за индикатори, които могат
да бъдат използвани в проекти и програми за
екоиновации
(Моля, вижте Фигура 16),
планираните дейности ще трябва да отразяват
фокуса и целите на всеки проект.

ПРЕПОРЪКА
Разработете и прилагайте цялостни ситеми за
мониторинг и оценка (МиО), които
отразяватекологичното, икономическо, иновативно и
социално въздействие; насърчавайте участието на поширок кръг заинтересовани страни в МиО на
екосистеми.

ФИГУРА 16 – ПРИМЕРИ ЗА ИНДИКАТОРИ, КОИТО ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕ
НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

ИНДИКАТОРИ
ЗА РЕСУРСИ

ИНДИКАТОРИ ЗА
ПРОДУКТИ

ИНДИКАТОРИ ЗА
РЕЗУЛТАТИ
ЕКОЛОГИЧНИ
CO2 намален
Подобрено качество на въздуха или водата

Инвестирани средства (€)
Разходи за изследвания и
разработки (€)
Брой дървета, засадени в
проект
за
зелена
инфраструктура

Брой подадени патенти

Километри почистени
реки
Човешки усилия (дни)

Брой публикации,
подадени към списания

Обучителни курсове (дни/€)

Брой създадени
отчети/доклади

Въведени
организационни или
регулаторни мерки
Кв. км. земя,
подлежаща на мерки
за рехабилитация на
екосистеми
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Кв. км. земя
превърнати в парк

Брой домакинства,
включени в
екоагробизнес/туристи
чески бизнес

Повишена стойност на обект и квартал

(EКО-)ИНОВАЦИИ
Прилагане на патент в продукт
Популярност (продажби) на новите услуги/еко
биопродукти на пазара
ИКОНОМИЧЕСКИ
Увеличаване на ресурсната ефективност
или продуктивност, икономия в %
Печалба от развитие на екотуризъм
Брой генерирани въглеродни кредити
Увеличение в оборота на местните
сектори за туризъм/агробизнес
Приходи, възвращаемост на инвестиции в €
Поведенческа допълняемост

Брой
предприемачи,
които са получили
обучение
по
агротуристически
бизнес

СОЦИАЛНИ
Подобрено качество на живот/отдих
Брой създадени зелени работни места
% хора с подобрен достъп до зелена
инфраструктура

Казус на добра практика 10

ОТГОВОРЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Source: http://www.strathamnh.gov/Pages/StrathamNH_Assessing/timber

БАРСЕЛОНА СЕ ОТЛИЧАВА В ЗЕЛЕНИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЛАСТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Испания/Барселона
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
град Барселона

Град Барселона е получил репутация на европейски лидер в устойчивите доставки. През 2004 г., той е
изпълнил правителствена мярка за „Отговорни доставки на дървен материал“, а също така беше
одобрен Кметски указ, който задължаваше общинските власти да купуват дървен материал, получен от
устойчиви горски стопанства. Указът установи неизклузивна система за сертифициране на
устойчивото управление на гори, например, защита на биоразнообразието и контрол на добива,
която се е използвала като кретирии в търга за всички обществени поръчки. Мярката е била
пусната, за да намали екологичното въздействие на града като насърчава активно устойчивото
ползване на природни ресурси и борба с нелегалната сеч.
Барселона е осигурила широк прием на тази политика за зелени обществени поръчки. Например,
голям дял от дървения материал, закупуван от Общинското предприятие за погребални услуги,
идва от сертифицирани източници. Освен това, всички пейки, поръчвани от Отдела за паркове и
градини, както и изложбени щандове и поставки за плакати, поръчвани от градските отдели, се
правят от сертифициран дървен материал. Информацията от общинските органи в поръчките
показва, че около 78% от дървения материал, закупен от 2004 до 2011г, е бил сертифициран,
или в процес на сертификация. Така, негативните вздействия върху екосистемата са били
ограничени до голяма степен.
Но, политиката налага и много предизвикателства, тъй като много от процесите по провеждане на
тръг са се сблъскали с проблема за намиране на доставчици, които отговарят на критериите за
устойчивост. Също така, някои някои продукти може да имат отделни части от различни видове
дървен материал и така да бъдат трудни за анализиране в рамките на цялостната социална мрежа.
Изпълнението на тази политика за зелени обществени поръчки очерта и необходимостта от
наличието на съответната система за мониторинг. Тъй като дървеният материал се използва във
веригите за стойност на продукти и услуги, установяването на устойчивостта на неговия произход е
сложен процес както за купувачи, така и за доставчици в края на веригата.
За справяне с тези предизвикателства, Градският съвет на Барселона е създал вътрешен комитет
от отдели на всички заинтересовани лица за наблюдение на изпълнението на политиката.
Бъдещите усилия на Барселона ще се фокусират върху дейности, които ще разширят
сертифицирането на устойчив дървен материал и гори сред всички участващи играчи.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Зелените обществени поръчки са мощен инструмент, който може да бъде използван
от публичните власти за постигане на целите им за устойчивост.

За повече информация, моля, вижте:
http://www.iclei.org/index.php?id=796
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Казус на добра практика 11

НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗЕЛЕН РАСТЕЖ
СЕВЕРНА КАРОЛИНА НАСЪРЧАВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ЕКОЛОГИЧНИ ДАННИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ

ОБЛАСТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

САЩ/Северна Каролина
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
Щат Северна
Каролина

Северна Каролина изпитна безпрецедентен прираст на населението. Между 1990 г . и 2000 г., броят жители
е нарастнал с 21% и д о 2030 г. се очаква населението да се увеличи с още 50%. Този прираст на
населението поражда модели на разработване на земя, които застрашават природните екосистеми и
качество на живот, той като все повече и повече разработки стават извън градските центрове. Понастоящем,
повече от 400 kм2 гори и поля биват превземани всяка година за изграждането на домове, работни места,
търговски центрове и инфраструктура. Така, предизвикателството на Северна Каролина е да изгради
щадящи природата общности, които запазват западащи хабитати покрай тези нови подобрения.
За справяне с този проблем през 2005 г.беше въведен Наборът от инструменти за зелен растеж. Този проект
е съвместно, нерегулаторно усилие, ръководено от програмата за разнообразие на дивия свят на
Комисията по ресурси на дивата природа на Северна Каролина. Основната предпоставка, която е в основата
на Набора от инструменти за зелен растеж е, че за да постигнат зелен растеж, общностите трябва да
използват данни за опазване на природата при дейностите по планиране.
Наборът с инструменти цели да осигури мост за свързване на учени, лица, които планират използването на
земя, строителни предприемачи и взимащите решения на местно ниво чрез предлагане на данни за дивата
природа и важни принципи за запазване на дивата природа, така че да може да бъдат взимани добре
информирани решения, които опазват природните активи. Наборът от инструменти включва наръчник,
данни от ГИС и интернет сайт. Комисията за ресурсите на дивата прирота работи в партньорства с други
агенции за природни ресурси и организации за предоставяне на обучителни семинари и технически насоки.
Досега, 45 местни ръководни структури, в това число окръзи и общини в Северна Каролина, са получили
обучение по Набора от инструменти за зелен растеж. Това е направено чрез 11 семинара, които са били
специално насочени към региони, които са изпитвали значително развитие на жилищните райони. Повече от
20 местни ръководни органи са получили технически насоки по 31 проекта за използане на земя. Далечната
цел на този проект е да обогати качеството на живота в Южна Каролина. Очаква се прилагането на
Наборът от инструменти за зелен растеж да подобри качеството на водата, да посочи нови
възможности за екотуризъм и да допринесе за запазването на ресурсите на дивата природа и
запазването на природното наследство.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Целите на устойчивостта могат да бъдат постигнати и със съвместни, нерегулаторни
мерки като набор от готови за използване екологични данни за регионални
планиране.
За повече информация, моля, вижте:
http://216.27.39.101/greengrowth/About_GGT.htm
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Казус на добра практика 12

ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ
БАЗЕЛ ПООЩРЯВА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИ
ПООЩРЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ РЕГЛАМЕНТИ

Source: http://www.thebalconygardener.com/archives/2895/

ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Швейцария/Базел
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
Кантон Базел,
частни инвестиции

Швейцарският град Базел има най-голямата площ зелени покриви на глава от
населението в света. Властите в града са подкрепили тази разработка като начин за
намаляване на потреблението на енергия от сгради. Но, впоследствие е било
установено, че тези зелени покриви също спомагат за биоразнообразието, намаляват
загубата на дъждовна вода и прегряването, защитават редки видове и имат
положително влияние върху здравето и благополучието на жителите на града.
Строителството и повторната инсталация на зелени покриви е било стимулирано чрез
две основни мерки – финансови поощрения и строителни регламенти. Две
програми за зелени покриви са действали в двугодишни периоди от 1996-1997 г. и 20052006 г.. През всеки период, 1 000 000 швейцарски франка, или около 626 000 евро са
били отделени от Фонда за енергийни икономии за програмите. В първата
кампания, кандидатите са получили 20 швейцарски франка на m2 зелен покрив, но тези
градски грантове са генерирали 13 пъти повече допълнителни частни инвестиции в изграждането
и преинсталацията. Това е довело до 85,000 m2 зелени покриви и резултат от 4 гигавата
годишни икономии на енергия.
Поради успеха на първата програма с поощрения и също така проучванията на
ценността за биоразнообразието на зелените покриви, кантонът Базел прие Закон за
страдите и строителството през 2002 г., който изисква зелените покриви да бъдат
инсталирани на всички нови сгради, които имат плосък покрив. Регламентът също
включваше ръководство за проектиране на зелени покриви за, например, създаване на
различни хабитати, различни нива на субстрат и използане на естествена почва от
региона. Проектирането на големи покриви трябваше да включва експерти консултанти,
които бяха финансирани от кантона. По време на първата кампания с поощрения,
архитектите и строителите бяха събрали опит от различни техники и това се оказа ценно
при спазването на новите строителни регламенти.
Програмата през 2005-2006 г. се е фокисурала върху замяната на стари покриви,
тъй като новите сгради вече спазват новите регламенти. Изчислено е, че
регламентите щее доведат до това, че 30 % от всички плоски покриви в Базел ще
станат зелени до 2017 г.
ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Този швейцарски опит показва как една стратегия за кампания, придружена от добре
основата регулаторна рамка, може да трансформира една еднократна пилотна мярка в
цялостни подходи към устойчивост.
За повече информация, моля, вижте:
http://www.grabs-eu.org/casestudies.php
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ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

В ОБОБЩЕНИЕ
При преследването на целите на екосистемните услуги и биоикономиката
чрез СИИ3, управляващите органи трябва да се фокусират върху
възможностите за иновации. Те могат да бъдат открити в преки научни и
мониториращи дейности, прилагането на креативни идеи в разработването на
зелена инфраструктура и иновативни подходи в развитието на био-основано
предприемачество;
Важно е също така да се развие партньорство между местните власти,
частния сектор, организации за консервиране и други засегнати страни, както
и участие на граждани. Активното участие на такива партньори в мониторинга
и оценката на екосистемни инициативи е важно;
Накрая,

при

капитализацията

на

екосистемни

услуги,

необходимо

е

непрекъснато да се разсъждава за създадените от човека инфраструктури и
продукти. Важно е да се гарантира, че икономическите цели не вземат превес
над екологичните крайни цели.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧЕТИВО ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

ИЗТОЧНИК
ГЛАВНА
ДИРЕКЦИЯ
„ОКОЛНА
СРЕДА“

ГЛАВНА
ДИРЕКЦИЯ
„ПРОУЧВАНИЯ“

ИЕБР

ЕВРОПЕЙСКА
АГЕНЦИЯ ЗА
ОКОЛНА
СРЕДА

ОПИСАНИЕ
Предоставя информация и изследвания за зелена
инфраструктура.

КЪДЕ ДА СЕ
НАМЕРИ
http://ec.europa.
eu/environment/
nature/ecosystems/
index_en.htm

http://ec.europa.
Включва информация за Европейската стратегия за
eu/research/
биоикономика, новини за финансиране на проучвания,
bioeconomy/index_
както и профили на държави и истории за успех.
en.htm
„Доклад за местни и регионални съставители на политики‟
разглежда какво могат да направят местните власти за
използването и управлението на природните ресурси. Той дава
практически насоки за това как да се справите с http://www.
предизвикателствата на загубата на биоразнообразие на teebweb.org/
местно и регионално ниво. Докладът е полезен консултантски
инструмент за съставители на политики и може да
представляват интерес за представители на НПО, регулаторни
органи и съдебната система.

Докладът „Зелена инфраструктура и териториално сливане‟
разглежда концепцията за зелена инфраструктура и съдържа
допълнителни анализи за интегрирането на зелената
инфраструктура в секторите на политиката. Той дава
примери за системи за мониторинг и пространствена
информация, които могат да бъдат използвани на
национални и регионално ниво. Той представлява и много
примери за добри практики, които биха могли да вдъхновят
създатели на проекти.

http://www.
eea.europa.eu/
publications/greeninfrastructure-andterritorial-cohesion
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СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

5

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ПО
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ
ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА ТОЗИ РАЗДЕЛ
Иновациите за устойчива енергия са ключът за постигане на целите на ЕС за климат
и енергия за 2020 г., известни като цел „20-20-20‟, както и целта за 2050 г. за 85% 90% намаляване на въглеродните емисии;
Развиването на възможностите за проекти за изследвания и разработки и
демонстрации, свързани с устойчива енергия, ще помогне на региони и страни
членки за изпълнят целите на ЕС за енергия и промяна на климата. Планът СЕТ,
както и стратегията на ЕС за изследвания и иновации в областта на енергия,
предоставя насоки за действията, които да бъдат предприети от страните членки;
Всяка страна членка и регион има потенциал за въвеждане на иновации по
устойчива енергия, който може да варира от съвременни изследвания и разработки
до иновативни идеи за строителство, мобилност, проектиране и управление на
енергия.

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЛЕДВАНИ
Оценка на потенциала за възобновима енергия и енергийна ефективност,
който подлежи на техническо, социално или устойчиво използване;
Оценка на изследванията и иновации и технологичния потенциал за следване на
иновации за енергия
Откриване на бариерите пред иновации за устойчива енергия и определяне на мерки за
справяне с тях;
Търсете иновации в областта на политиката чрез въвеждане на набор от мерки и
поощрения, които ще способстват иновации за устойчива енергия на всеки етап от
иновационния цикъл;
Търсете синергии с други съответни програми, които подкрепят проекти за
изследвания, разработки и демонстрации в областта на устойчива енергия.

КЛЮЧОВИТЕ ИГРАЧИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ В
ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
Местни власти;
Агенции за иновации и енергия;
МСП, големи фирми, доставчици на технологии, организации на клъстери и компании за
енергийни услуги;
Изследователски организации и университети;
НПО и потребителски асоциации;
Финансови играчи.

НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Всяка страна членка или регион има собствен набор условия и фактори, които могат да
задвижат или възпрепятстват инициативи и проекти, които целят да подпомогнат
изследвания и иновации в устойчива енергия;
Всяка страна членка или регион има свой уникален природен потенциал за използване на
възобновими енергийни ресурси, както и своя собствена специфична ситуация по
отношение на енергийната ефективност;
Всеки вид технология има специфичен набор от бариери и реагира на специфични
двигатели;
Докато амбициозните програми за изследвания и разработки, фокусирани върху устойчива
енергия не са изпълними в много региони, всяка страна членка или регион има
възможности да стимулира иновативни мерки, когато инвестира в устойчива енергия в
сгради, мобилност, услуги и други области.
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НАСЪРЧАВАНЕ НА
ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ИНОВАЦИИ ЗА
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ
В ЕС, целите на енергийната политика
са непосредствено свързани с целите
на устойчивостта. За постигане на
икономическите,
социалните
и
екологичните цели, ЕС трябва да се
справи с основните свързани с
енергията
проблеми
като
нарастващата зависимост от внос на
енергия, цените на нефта и газа,
промяната
на
климата,
нарастващото търсене и пречките
пред
напълно
конкурентния
вътрешен
енергиен
пазар.
Справянето с промяната на климата
върви ръка за ръка с по-голяма
сигурност на доставките на енергия за
Европа. По-голямото използване на
устойчиви източници на енергия и
въвеждането на мерки за енергийна
ефективност
са
методите
за
намаляване нейната зависимост от
външни източници.
През 2007 г. беше направена договорка
за превръщането на Европа в много
енергийно
ефективна,
ниско
въглеродна икономика. ЕС наложи
серия от мерки които изискват
постигане на цели за климата и
енергията до 2020 г., известни като
„20-20-20‟ цели77.
Стратегическият план за енергийни
технологии на ЕС (План СЕТ)78 приет
през 2008 г., придвижи още по-напред
тези цели, като заложи визия за 2050
г. за намаляване на емисиите от
парникови газове на ЕС с 80% - 95%
чрез преследване на следните цели :

1

ускоряване на развитието на
познание, трансфер и възприемане
на технологии;

2

Поддържане на индустриалното
лидерство на ЕС в технологиите
за нисковъглеродна енергия;

3

Насърчаване на науката за
трансформиране на енергийните
технологии за постигане на
целите на „Промяна на енергията
и климата 2020“; и

4

Принос за световния преход към
нисковъглеродна икономика до
2050 г.

Успехът при постигането на целите
на Европа до 2020 г. зависи до
голяма степен от решенията, взети
на местно и регионално ниво.
Регионалната политика играе важна
роля
в
изграждането
на
нисковъглеродна
икономика
и
насочването на инвестиции към
интелигентен и устойчив растеж
чрез обръщане към проблемите на
климата, енергията и околната
среда.
Докато няколко региони и страни
членки на ЕС вече са световни
лидери в енергийната ефективност и
използването
на
възобновими
енергийни източници, необходимо е
значително наваксване в други
региони. Също така, ако ЕС трябва
да запази лидерската си позиция, понататъшни усилия за изследвания и
иновации са необходими в някои понапреднали страни членки и региони.
Способността

за

ползване

технологични разработки за

77 http://ec.europa.eu/
europe2020/pdf/targets_
en.pdf

78 Стратегически план за
технологии за енергия
(План СЕТ),
http://СЕТИС.ec.europa.eu/ab
out- СЕТИС/what-is-the-setplan

на

устойчива

енергия варира в ЕС поради разлики в
природните

дадености

и

икономическите условия, както и
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79 Регионална политика,
допринасяща за
устойчиворазвитие в Европа,
ЕК.
http://ec.europa.eu/regional_
policy/

80 http://ec.europa.eu/
regional_policy/projects/

технологичните
възможности
на
всяка страна членка и регион на ЕС.
Така, постигането на целите 20-2020 в регионите има сериозно
предизвикателство,
което
ще
изисква
по-нататъшна
трансформация на енергийната
система,
непрекъснати
изследвания
и
иновации
и
радикално новаторски решения.
В същото време, постигането на тези
цели също така предоставя и много
възможности
за
икономическо
развитие, включително:
Разширяване на бизнес и
изследователските дейности по
възобновима енергия;
Енергийна ефективност в
индустрията и градското планиране;
Устойчиво производство на
биогорива и биомаса;
Интелигентни мрежи и други
основани на ИКТ решения,
фокусирани върху мониторинг;
Предотвратяване на загуба на
енергия и осигуряване на енергийна
ефективност;
Развитие на технологии за горивни
клетки и водородни двигатели;

Нови инициативи за мобилност и
други.
Очаква се тези разработки да помогнат
и за смекчаване на въздействието на
икономическата криза, засилване на
интелигентния и устойчив икономически
растеж, основан на усилия за иновации
и създаване на нови работни места в
Европа и в международен план.
Например, цялостната оценка показва,
че постигане на целта на ЕС за
възобновимата енергия дава 20 % от
цялото потребление на енергия до 2020
г. и може да осигури около

410,000
допълнителни
работни
79
места .
Следователно,
големите
икономически и социални ползи от
инвестирането
във
възобновими
енергии и енергийна ефективност
може да се очакват по-специално в
по-малко развити региони и страни
членки.
Мнозинството региони имат известен
технологически жизнен потенциал за
развиване на възобновима енергия,
докато всички имат пространства за
подобрения
на
енергийната
ефективност. Региони и градове могат
да инвестират в изследвания и
иновации по възобновими енергии
и енергийна ефективност, според
своя местен енергиен потенциал.
Регионите
трябва
да
считат
възобновимата енрегия и енергийната
ефективност като
двигатели
за
развитието и интелигентния растеж,
особено в селски и отдалечени
региони и острови, които могат да
помогнат за използване на потенциала
им за морска енергия:
Един отличен пример ни дава
Шотландия, където програмите
за изследвания и разработки за
възобновима
енергия
са
фокусирани върху крайбрежна
възобновима енергия. На тази
програма е отредена важна роля
в
подпомагането
на
шотландското
правителство
при постигането на целта му да
произведе еквивалента на 100 %
от
потребността
на
Шотландия от електричество
до 2020 г. (Моля, вижте Казус
на добра практика 13);
Изпълняван в югозападната
част на Англия, Вълновият
център е пример за проект,
който поддържа напредъка на
технологичните

дейности

(изследвания и разработки) в
областта

на

възобновима
рамките

на

регион на ЕС.80.
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морската
енергия

в

конвергентен

Казус на добра практика 13

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЯТЪРА,
ВЪЛНИТЕ И ПРИЛИВИТЕ
Източник: http://coastalcare.org/2010/10/tidal-power-the-next-wave/

ШОТЛАНДИЯ ИНВЕСТИРА В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЯТЪРА И МОРЕТО

ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Шотландия/
в цялата страна

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
шотландското
правителство, ЕФРР

Шотландия все повече използва икономическите възможности, които се появяват от
преминаването към нисковъглеродна икономика. Изчислено е, че Шотландия има около
25 % от ресурсите за енергия от вятъра и вълните в Европа и 10 % от нейната енергия
от потенциала на вълните. Затова, технологичните разработки за енергия от вятъра
и вълните са политически приоритет и Правителството е задало амбициозна цел за
производството на 100 % от енергийните нужди на Шотландия от възобновими
енергийни източници до 2020 г.
Секторът на енергия от крайбрежния вътър има значителене търговски потенциал и
индустрията на възобновимите енергийни източници поддържа повече от 11 000
работни места в Шотландия. Плановете за инсталиране на до 10 гигавата
ветрогенераторен капацитет в шотландски води се очаква да генерира около 30
билиона британски лири или 37,6 билиона евро инвестиции до 2020 г. Това ще създаде
до 28 000 работни место в индустрията и още 20 000 рабтони места в поддържащите
индустрии и услуги за същия период от време.
Шотландия в момента е световен лидер в технологиите за енергия от вълни и приливи в
резултат от натрупания и опит, гамата от изпитателни мощности и големия и капацитет
за производство на енергия. Усилия се посвещават и на подкрепата на развитието на
бизнеса по услуги за технологична поддръжка. Фокусът на стратегията на Шотландия
не е само върху това как най-добре да се използват огромните природни ресурси,
но и върху това как да се развива следващото поколение технологии за
възобновима енергия за глобалния пазар.
Основните елементи на стратегията на Шотландия за възобновима енергия включват
силно бизнес-академично сътрудничество за атрактивен режим за инвеститори,
субсидии за тестване и разгръщане на технологии, инвестиции в инфраструктура
и регулаторна среда и ранно развитие на голямо количество опит.
ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Шотландската стратегия за възобновима енергия показва как амбициозни
правителствени цели могат да насърчат устойчивото развитие и как добре обмислена
смес от мерки за подкрепа може да помогне на цялостните цели на такава стратегия.
За повече информация, моля, вижте:
http://www.offshorewindscotland.org.uk/
http://www.scottish-enterprise.com/about-us/What-we-do/low-carbon/Delivering-lowcarbon-opportunities.aspx
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ИНОВАЦИИ ЗА
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ
В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ И
РЕГИОНИТЕ
Икономическите
и
иновативни
възможности, свързани с устойчива
енергия в регионите и страните членки
на ЕС са огромни. Но, важно е
регионите
да
се
позиционират
стратегически
при
избора
на
инвестиционни
стратегии
по
регионална политика. Възможно е да
се установят два отделни подхода за
устойчива енергия:
Инвестиране в инсталации за
възобновима енергия, основни
мерки за енергийна ефективност и
интелигентни мрежи, които се
виждат
често
в
регионални
проекти; и
Инвестиции
в
съвременни
изследования и иновации по
устойчива
енергия,
като
технологии и високо технологично
енергийно ефективни материали и
мерки.

81
http://СЕТИС.ec.europa.
eu/aboutСЕТИС/technologyroadmap/the-set-plan-

Докато ползите от инвестициите в
дейности за енергийна инфраструктура и
енергийна ефективност са добре признати,
стратегически важно е регионите и
страните членки да се фокусират върху
сфери,
които
имат
най-добри
перспективи
за
устойчив
и
интелигентен растеж и глобална
конкурентоспособност. Тук, те могат да

roadmap-on-low-carbon-

Надграждат
предприемаческото
откривателство
и
процесите
по
изследвания и иновации, които ще им
дадат възможност да изградят уникално
познание и ще спомогнат за по-висока
конкурентоспособност
на
региона
или
страната, за които става въпрос.
При насърчаването на целите на устойчива
енергия чрез СИИ3, регионите и страните
членки могат да избират различни подходи,
които са уникални и пасват точно на местния
контекст, наличие на ресурси, технологични
възможности и реални потребности.

Например, амбициозните и интензивни откъм
изследвания и разработки програми, които целят
да придвижат региони до предните линии на
глобалния пазар, като тези, преследвани в
Шотландия. (Моля, вижте Казус на добра
практика 13), биха били много трудни за много
други региони и страни за следване. Въпреки
това, всички региони могат да използват
иновативни практики, основани на подобрена
организация на индустрии и жилищни сектори,
новаторски инструменти за управление на
енергията и ниско технологични иновативни
решения, които се напасват най-добре към
местните условия.
Всички региони биват насърчавани да използват
възможно
съвременни

най-добре
познания

съществуващите
и

да

преследват

иновативни идеи, ориентирани към местния
контекст при интегрирането на целите на
устойчивата енергия в дейности по СИИ3 на
региона. При оценяването на техните позиции и
активи за техните СИИ3 стратегии, страните
членки и регионите биват насърчавани да
използват пълноценно познанията, натрупани в
рамките на плана СЕТ. Те могат да извлекат
значителна полза от използването на Пътните
карти по плана СЕТ, които предлагат конкретни
планове за действие, насочени към повишаване
на степента на готовност на 7 определени
технологии

до

ниво,

което

ще

им

даде

възможност да постигнат големи пазарни дялове

energy-technologies

ПРЕПОРЪКА
Фокусирайте се върху областите на устойчива енергия с найдобра перспектива за растеж и глобална
конкурентоспособност, надграждайте върху процеса на
предприемаческо откривателство, за да определите
областите за изследвания и иновации.
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до 2050 г81, както и за използване на
Технологичната

карта

към

плана

СЕТ

разработен от ЕК, като източник на надеждна и

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

ПЪТНИ КАРТИ ПО ПЛАНА СЕТ откриват за всяка технология:
Ключовите предизвикателства и “процеси-тапи“;
Действията, които да бъдат предприети за справяне с тях;
Необходимите инвестиции и най-подходящите инструменти;
Съгласуваността между действията на ниво ЕС и страна членка;
Приоритетите;
Оптималното ниво на интервенция;
Евентуалните въздействия върху целите на политиката.
ТЕХНОЛОГИЧНАТА КАРТА НА ПЛАНА СЕТ предоставя:
Точна оценка на широко портфолио от нисковъглеродни енергийни технологии;
Настоящото и бъдещото им пазарно проникване и бариерите пред широкомащабното им
разгръщане;
Продължаващите и планирани усилия за изследвания, проучвания и демонстрации;
Референтни стойности за тяхната оперативна и икономическа работа, които могат да бъдат
използвани за моделиране и аналитична работа за подкрепа на изпълнението на плана СЕТ.
Технологичната карта за последно е била актуализирана през 2011 г. и сега включва 20 технологии,
които покриват целия спектър на енергийната система. Технологичните карти за 2009 и 2011 г. могат
да бъдат намерени на: http://СЕТИС.ec.europa.eu/about-СЕТИС/technology-map.
КАРТА ЗА КАПАЦИТЕТ КЪМ ПЛАНА СЕТ
Докладите към тази карта предоставят приблизителни изчисления за текущите
корпоративни и публични инвестиции за изследвания и разработки по
нисковъглеродни енергийни технологии в ЕС 27. Целта е да се предложи база за
сравнение за текущите разходи за изследвания и разработки, която да служи като
основа за сравнение с бъдещи инвестиции за изследвания и разработки, за справяне
с основните технологични предизвикателства, посочени в плана СЕТ. Картите за
капацитет за 2007, 2009 и 2011 г. могат да бъдат намерени на:
http://СЕТИС.ec.europa.eu/about-СЕТИС/analyses.

ФИГУРА 17 – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПЛАНА СЕТ

практична информация за енергийни
технологии. Друг ценен ресурс е
Картата на възможностите към плана
СЕТ, която покрива известиции за
изследвания
и
разработки
по
нисковъглеродни енергийни технологии
в рамките на плана СЕТ (Моля, вижте
Фигура 17).
Добре разработени инструменти за
подкрепа на политики са важни за
повишаването
на
усвояването
на
иновации за устойчива енергия на
местно
ниво.
Националните
и
регионални власти имат на свое
разположение инструменти за
75

ПРЕПОРЪКА
При интегриране на устойчива енергия във
вашата СИИ3, взаимоедствайте си националните
представители в Управителната група на Плана
СЕТ, за да се възползвате от синергии с други
инициативи и възможности за съфинансиране.

Казус на добра практика 14

УСТОЙЧИВИ СГРАДИ
КЛЪСТЪРЪТ ЗА ЗЕЛЕНИ СГРАДИ В ДОЛНА АВСТРИЯ ПОКАЗВА УСПЕХ
ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

http://www.istockphoto.com/
stock-photo-21399989-view-ofhallstatt.php?st=952d6c4

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Правителството на Долна
Австрия, правителство на
Австрия, ЕФРР

Клъстърът за зелени сгради движи сътрудничеството между иновативни компании в областта на устойчиви сгради,
саниране и обитаване, както и начин на живот в Долна Австрия. Той е изработил синергии и е разширил
мрежите между местни предприятия, организации за изследвания и разработки и опитни занаятчии. Тези
подобрени отношения са стимулирали иновациите за саниране на сгради, насърчили са използването на
нискоенергийни технологии и такива за устойчива енергия и са довели до по-здравословни интериори и покомфортен стандарт на живот.
Долна Австрия има много многоетажни сгради и повече от половин милион еднофамилни къщи, които са
стари и се нуждаят от саниране. Още през 2011 г., регионът призна възможностите, които подобренията за
енергийна ефективност биха могли да донесат за развитието на местната икономика. След това, през 2007
г., , съществуващите клъстери за дървен материал и зелени сгради се сляха и тази мрежа понастоящем има членство
от повече от 200 партньора на клъстера, повече от 80% от които са МСП.
А
в предлага специализирани консултантски и обучителни услуги за своите членове за подобряване
Клъстърът
с сътрудничество, квалификация, маркетинг и комуникации. Клъстърът също така е първата контактна
на тяхното
т
точка за тези отвън, които желаят международни партньорства с проекти в региона. Той е помогнал и за
р
оформяна на строителни кодекси и нови финансови стимули и сега около 50% от всички нови сгради са къщи с
и
пасивнаяенергия.
u
Икономическото
въздействие на Клъстъра за зелени сгради е било значително. В десетте години на дейност
s
в региона са били зипълнени 273 проекта на обща стойност от 34 милиона евро. Дейностите по тези
t
проектиr са създали допълнителни 253 работни места и добавили обща стойност от 19.3 милиона евро в
регионаi на Долна Австрия. Общата цена на съфинансираните от ЕС дейности на Клъстъра в периода
2007-2012
a г. се изчислява на повече от 3,4 милиона евро, с общ принос от ЕФРР от около 937 370 евро.
/
L
o
w
ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
e
Клъстърите могат да бъдат посредничещи платформи, върху които да се изградят взаимоотношения и
r
доверие между местни МСП, големи фирми, изследователи и публична администрация. Това помага за
оформяне
A на подходящи за иновации рамкови условия и насърчава интернализацията на предприятията.
u
s информация, моля, вижте:
За повече
http://www.ecoplus.at/en/ecoplus/cluster/green-building
http://www.tci-network.org/news/card/434
t
r
i
76 a
F

Source: RegioStars Awards 2011 publication

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Австрия/Долна Австрия

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

иновативна политика и специфични
механизми за изпълнение на рамката
на СИИ3 на тяхно разположение. Те

могат да включват и двете от:
Мерки от страната на предлагането,
които пряко подкрепят изследвания
и разработки, иновации и дейности
по
изпълнение
като
грантове,
субсидии, изграждане на капацитет и
осигуряване на инфраструктура; и
Мерки от страната на търсенето
като зелени обществени поръчки
или
преференциални
доставки,
преференциални
тарифи,
ековаучери и схеми за мотивация на
потребителите.
Те
увеличават
непряко
възприемането
на
технологии и услуги за чиста
енергия и енергийно ефективни
материали, транспорт и продукти.

За да засилят страната на търсенето
на иновации, публичните власти
трябва да играят ролята на образец.
Илюстрация за това би могла да
включва съвременно саниране на
публични сгради за
Подобряване на енергийната ефективност
и използването на възобновима енергия,

Играаейки тази роля, те биват канени
да надградят резултатите от проекти
за изследвания на публично-частното
партньорство за енергийно ефективни
сгради (ЕеС) подкрепяно от РП782,
както
и
на
други
съответни
изследвания на ниво ЕС и национално
такова.
Също
така,
много
европейски
инициативи могат да предложат
комплементарни
подходи
за
популяризиране
на
усилията
за
устойчива
енергия
по
СИИ3.
Tе
включват83:
Рамковата програма (РП) на ЕС за
изследвания и иновации, която има
специална схема „Енергия“ и други,
които са насочени към свързани с
енерегията проблеми в Програмата за
сътрудничество84;
Европейското партньорство за иновации
на интелигентни градове и общности85,
което подкрепя демонстрацията на
енергийни,
транспортни
и
информационни
и
комуникационни
технологии (ИКТ) в градски области;
Европейските индустриални инициативи
по плана СЕТ в областта на вятърна,
соларна, био-енергия, електрически мрежи
и
77

ПРЕПОРЪКА
Поемете образцова роля като въведете съвременни
енергийни подобрения в обществените сгради, като
така подкрепите страната натърсенето на иновации.
Улавяне и съхранение на въглерод, които
се борят да ускорят комерсиализацията
на иновативни технологии;86

Европейския алианс за енергийни
изследвания
(ЕСЕНИ),
който
подкрепя
плана
СЕТ
чрез
ускоряване на разработката на
енергийни
технологии
чрез
съвместни
изследвания
и
разработки,
в
тясно
сътрудничество с ЕС, страните
членки и европейската индустрия.

Публично-частното партньорство
за енергийно ефективни сгради
(EeС), което предлага €1 билион за
засилване на строителния сектор
чрез изследователски методи и
технологии за намаляване на
Потреблението на
енергия и CO2
На нови и реновирани сгради;
Съветът на кметовете, които
доброволно
са
ангажирали
общините си да увеличават
енергийната ефективност и да
използват възстановими енергийни
източници.88
Насоките и примерите, дадени в това
ръководство, представляват някои от
възможностите, които страните членки
или регионите могат да из олзват при
насърчаване на изследванията и
иновациита по устойчива енергия в
рамките на СИИ3.
Опитът показва, че регионите са ключовите
играчи в развиването на технологични
клъстери, които преследват набор от
дейности по веригата на иновациите, като се
започне от изследвания и разработки, през
комерсиализация, до разпространение на
пазара. Дейностите на такива клъстери могат
да бъдат изработвани според местния
контекст, ресурсен потенциал и енергийни
потребности на всеки регион:

82 http://www.ectp.org/
enewsportal/index.
php?option=com_
content&view=article&id=
726:eeb-ppp-project-review2012-has-been-published&cati
d=73:publications&Itemid=61

83 Моля, вижте също Раздел
5 от това Ръководство,
който дава по-голям
преглед на
комплементарните
инициативи

84 http://ec.europa.eu/
research/РП7/index_en.cfm

85 http://ec.europa.eu/
energy/technology/initiatives/
smart_cities_en.htm

86
http://СЕТИС.ec.europa.eu/
implementation/eii

Балтийският
енергиен
клъстер
(Казус на добра практика 16) 87 www.e2b-ei.eu
въведе и насърчава разпръсната
когенерация,
която
е
едновременно производство от 88 www.eumayors.eu/about/
малък и среден мащаб на
covenant-of-mayors_en.html

СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

топлинна
енергия
и
електричество от възобновими
енергийни източници, основно
биомаса, и чрез превръщането на
водна, вятърна и слънчена
енергия.
Участниците
в
клъстъра работят заедно за
развиване на изследователска
инфраструктура, включително
установяването на съвременни
лаборатории
и
обучителнодемонстрационни центрове;
В областта на устойчиви сгради, има
пример за успешен клъстър от
Австрия, който е бил съфинансират
от ЕФРР (Моля, вижте Казус на
добра практика 14). Клъстърът на
зелените сгради на Долна Австрия
обхваща около 200 члена, в това
число голяма общност от МСП,
която съставлява 80 % от тези
членове. Останалите са по-големи
фирми,
изследователски
и
образователни
институции
и
асоциации, които са активни в
санирането на енергийно ефективни
и устойчиви сгради, управление на
енергия и енергийни технологии.
Важно е да се спомене, че има много
възможности за иновации свързани с
устойчива енергия в строителния сектор,
управлението на офисни и жилищни
сгради, планиране на градски и селски
райони, транспорт и инфраструктура и
сектора на услугите.

89 http://en.wikipedia.org/
wiki/Energy_service_company

90 http://ec.europa.eu/
regional_policy/videos/videodetails.cfm?vid=701&LAN=EN
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Регионите
могат
да
намерят
иновативен
и
икономически
потенциал
в
подобряване
на
енергийните
характеристики
на
сградите. Сградите са причина за 41%
от потреблението на енергия, което ги
прави ключова област за инвестиране с
цел постигане на целите на ЕС за 2020 г.
Такава инвестиция може да допринесе
за
подобряване
на
ресурсната
ефективност и за създаване на местни
работни места чрез установяването на
бизнеси, които използват Фирми за
енергийни
услуги
(ФЕУ)89.
Тези
дейности могат да бъдат насърчени чрез
по-сложни проекти, които покриват
градски или квартални системи и
комбинират няколко

технологични възможности или вериги
за стойност:
Успешните
уроци
отново
могат да бъдат научени от
Клъстъра за зелени сгради на
Долна Австрия, който е създал
синергии
между
местни
предприятия, изследователски
и развойни организации и
опитни занаятчии. Това е
довело до важни иновации в
ремонтирането на стари и
нови сгради, стандарти за
нискоенергийни
и
пасивни
домове
и
технологии
за
устойчива енергия, както и
здравословно
и
удобно
обитаване. Проектът е бил
финалист за наградата на
RegioStars през 2011 г. (Моля,
вижте Казус на добра практика
14).

В съзвучие с последните препоръки на
ЕС, регионите и градовете биват
насърчавани да използват напълно
съществуващие суми, отпускани от ЕС,
които подкрепят преминаване към поефективни начини на придвижване.
Чист градски обществен транспорт,
максимално използване на чисти и
енергийно
ефективни
превозни
средства, както и немоторизиран
транспорт са приоритетите:
Град Финчал (Португалия) е изпълнил
комбинация от иновативни действия
за
устойчива
мобилност
чрез
90
ЕФРР . Вдъхновение може да се
получи и от Линкьопинг в Швеция,
който през 1997 г. е бил пионер в
инициатива
за
изследване,
разработка и демонстриране на
установяване на основана на биогаз
обществена транспортна система в
града (Казус на добра практика
17).
Този
проект
е
станал
икономически жизнен и след това е
започнал да се разраства. От 2002 г.,
има само автобуси на биогаз в
автопарка на Линкьопинг. Освен
това, много частни превозни средтва
са преминали на биогаз и първият в
света влак на биогаз започна да върви
от Линкьопинг през 2005 г..

Казус на добра практика 15

БИРСТОНАС – ЕДИН ЕКОГРАД
МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЕДИН ГРАД

ОБЛАСТ

Source: http://www.fotoskrydis.lt/birstonas/

ПРОЕКТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Литва/ Каунас
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
Инициативата „EU
CONCERTO“ по РП7
Бирстонас е най-малката община в регион Каунас в Литва само с 5 400 жители. Като всички
литовски общини, тя е изправена пред рязко покачващите се цени на енергията. Инициативата за
ЕКОград е била специална разработена за намаляване на потреблението на енергия от
сградите чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновими
енергийни ресурси. Тя е част от инициативата „CONCERTO“ по РП7.
Проектът Бирстона покрива площ от 35 хектара, която има около 25 500 m2 жилищна площ и
включва 13 сгради с апартаменти. Тя обхваща голям брой
дейности
за демонстриране, които се основават върху страната
d
на търсенето, като показни ЕКО-сгради и рационалното
of de
използване на енергията и също така страната на
e
производството, като показването на различни технологии за
ariвъзобновима енергия. Проектът тече от 2010 до 2014 г. и има
0 бюджет от 9 милиона евро.
общ

h Основните резултати от този проект вече са видими и
re eвключват намалено потребление на енергия, използване на
H mместни източници на възобновима енергия и увеличена
b ефективност на генериране на енергия . Генерирането на
топлина от биомаса отговаря на около 60 % от всички
e енергийни потребности, а останалото се покрива от природен
газ. Инсталирането на допълнителни 2 мегавата мощности за
of local wood waste from forest
генериране на топлина, които се основават на биогориво, дава
възможност за намаляване на емисиите от CO2
и е насърчило използването като горива на местни отпадъци
от дървен материал и дървообработващи цехове. На по-късен етап, ще бъде инсталирано устойство за
кондензиране на газ, което е специализиран метод за възстановяване на топлина, за подобряване на
ефективността на генериране на енергия. Ще бъдат доставени и слънчеви колектори и топлинни помпи и те
трябва да могат да осигуряват енергия за подгряване на вода.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Инвестициите в разработване на технологии и дейности по демонстриране са важни
tp://www.ecolife-project.eu/TheProjectBirstonas.html
за насърчаване на по-устойчива енергийна система.

За повече информация, моля, вижте:
http://regions202020.eu/cms/assets/Uploads/Resources/1201-ENNEREGGoodPractice-Buildings-Birstonas-Kaunas.pdf
http://www.ecolife-проект.eu/TheProjectBirstonas.html
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Оценката на възможностите за иновации
поддържа
всяка
преценка
за
вида
КАК ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ
изследвания и дейности по иновации за
ДЕЙСТВИЕ:
ИНТЕГРИРАНЕ НА
устойчива енергия, които трябва да бъдат
ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ включени в СИИ3. Тя включва анализ на
ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ В
съответните
експертни
познания
за
СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА
проучвания и разработки, наличието на
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
изследователски организации с подходящ
Като се имат предвид амбициозните цели профил, както и подбор на фирми, МСП и
организации, които могат да се стремят към
за намаляване на енергията и въглерода,
иновативни инициативи. Тези инициативи
заедно със значителните финансови
биха
могли
да
покриват
енергийни
ресурси на кохезионните и структурните
характеристики във фирмите, транспорта и
фондове, регионите трябва да обмислят
строителния
сектор,
които
не
е
интегриране на енергийните аспекти в
задължително да са основани на дейности
своите планове по СИИ3.
за
стимулиране
на
изследвания
и
Когато се започват дейности, фокусирани разработки.

91 http://ec.europa.eu/
energy/technology/set_plan/
doc/steering_group/set_
plan_members_06_01_12.
pdf

върху устойчива енергия, важно е
управляващите
органи
да
си
сътрудничета със своите национални
представители в Управителния съвет
на плана СЕТ91. Това ще помогне за
постоянната им информираност за
разработките
на
европейско
и
национално ниво и, което е по-важно, за
намиране на допълнаве и синергии с
други инициативи и възможности за
съфинансиране..
АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛНИЯ
КОНТЕКСТ И НЕГОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ
ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ
Програмите и стратегиите за иновации,
насочени към устойчива енергия, трябва да
започнат с оценка с цел насочване на
действия и инвестиции към области, които
имат най-обещаващ потенциал. Това ще
изисква оценка на местния иновативен
капацитет и технически потенциал за
технологии за устойчива енергия, както и
анализ на бариери и двигатели.

ПРЕПОРЪКА
Използвайте
максимално
добре
най-новите
иновативни инструменти, напр. ИКТ, при оценката на
потенциала за устойчива енергия.

Оценката на потенциала на МСП за
възобновима енергия ще се фокусира
върху потенциала, който може да бъде
използван от икономическа, технологична,
социална и екологична гледна точка. Този
потенциал зависи до голяма степен от
природните дадености на региона и
географското местоположение.
Често
проучванията за оценка на възобновимата
енергия вече са предприети и налични от
национални или регионални енергийни
министерства или такива за околна среда
или от други изследователски институти.
Но, съвременните методи, основани на
ИКТ дават възможност за по-точна оценка
и по-устойчиво планиране, които включват
взимане
предвид
на
природното
наследство, зоните с природни опасности
и достъпност:
ГИС-базирания инструмент за планиране
за възобновима енергия, изпълзван с
транс-регионалния проект GISOR дава
възможност за ефективно придобиване,
развитие и споделяне на географски и
социон-икономически данни за

този единствен еко-регион,
който се простира в три
страни по горното течение на
Рейн (Моля, вижте Казус на
добра практика 9).
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Казус на добра практика 16

БАЛТИЙСКИЯТ КЛЪСТЪР
ЗА ЕКОЕНЕРГИЯ
ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВА ЗА СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Source: http://imp.gda.pl/

Полша/Поморские и
Варминско- Мазурские

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

регионално
финансиране, ЕФРР,
частни инвестиции

Балтийският клъстър за екоенергия (БКЕЕ) беше учреден през 2007 г. за подобряване
на използването на най-големия ресурс за устойчива енергия в Полша и
използване на регионалния научен и технологичен потенциал. В географско
отношение, дейностите на БКЕЕ‟s покриват областта Северна Полша от Кожалин до
Поморские Войводешип до източните граници на Варминско-Мазурския Войводешип.
Той свързва почти 50 партньори от акадимични и местни органи, както и бизнеси, които
са базирани в тези административни провинции.
Основната мисия на БКЕЕ е да въведе и насърчи разпръсната ко-генерация. Това е
едновременното производство в малки и средни мащаби, на термална енергия и
електричество от възобновими енергийни източници като биомаса, а също така и от
превръщане на водна, слънчева и ветърна енергия. Участниците в клъстъра заедно
изпълняват проекти, които включват установяването на нови агро-енергийни комплекси,
който са малки и средни електроцентрали за когенераци, в макро-регион. Те работят
заедно за развиване на изследователска инфаструктура, включително осигуряване на
съвременни лаборатории, обучителни и демонстрационни центрове. Дейностите на
БКЕЕ се подкрепят от структурни фондове на ЕС. Клъстърът също така координира
сътрудничеството с други балтийски страни за изследвания и разработки за устойчива
енергия.
Основните ефекти от дейностите на клъстъра са значително увеличение на
използването на възобновими енергийни източници в Северна Полша,
развитието на Технология за рециклиране на биомаса от битови и индустриални
отпадъци и намаляването на биологичното замърсяване в селски райони. Освен
развитието на нови технологии, БКЕЕ също така подобрява конкурентоспособността на
предприятията в северна Полша.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Развитието на клъстър въз основа на устойчива енергия може да помогне за
посрещане на енергийните потребности на техните жители по екологичен начин. То може
да подпомогне изследователките дейности, да подобри конкурентоспособността на
регионалните предприятия и да увеличи трудовата заетост и приходите от данъци.
За повече информация, моля, вижте:
http://www.imp.gda.pl/en/БКЕЕ/
http://www.imp.gda.pl/fileadmin/doc/проектs/bkee/doc/FolderBKEE-en.pdf
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Оценка
на
енергийната
ефективност и потенциала за
икономия на енергия. В зависимост
от фокуса върху дейностите за
енергийна
ефективност
като
обществени
сгради,
домове,
индустриални процеси или МСП,
процесът на оценяване ще се
основава на различни нехники и
методи за събиране на данни. Те
могат да бъдат статистика за
потребление
на
енергия
или
специализирани проучвания, но е
полезно да се знаят съвременните
техники, които в момента са налични
и могат да направят най-точни
оценки:

92 www.energycity2013.eu

93
http://СЕТИС.ec.europa.eu/
about-СЕТИС/technologymap

Проект,
съфинансиран
от
ЕФРР,‘EnergyCity,’92
подкрепен
от съблиранео на обширен
набор от цифрови данни в
седем града чрез проучвания на
въздуха и земята. Прелита се
над избрани градски области за
събиране
на
термални
изображения с помощта на
камери,
монтирани
върху
летално
средство.
Тези
изображения показват загубите
на топлинна енергия от сгради

наземни обекти и дори обекти
под земята. Тези данни дават
възможност за
много
попрецизно планирате на мерките
за енергийна ефективност.
Задълбочен анализ на бариерите
пред и двигателите за проучвания,
разработки и иновации за технологии
за устойчива енергия. Всеки регион
има свой собствен набор от условия
и фактори, които могат да задвижат
или възпрепятстват инициативи и
проекти за устойчива енергия.
Аналогично, всеки вид технология
има специфична група бариери и
реагира на определени задвижващи
фактори. При извършване на този
анализ, органите и планиращите
проекта могат да се възползват от
указанията,
предлагани
от
Технологичната карта по плана
СЕТ93, която дава подробен анализ
на бариерите, срещани от всяка от
20-те енергийни технологии.

ФИГУРА 18 – БАРИЕРИ ПРЕД И ДВИГАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

В популаризирането на иновации за устойчива енергия, управляващите органи и
инициаторите на проекта трябва да бъдат готови да се справят с всички бариери пред и
двигатели за устойчива енергия. Те могат да бъдат класифицирани както следва:

94

http://www.rerisk.eu/

Технологичен и познавателен капитал или, с други думи, хора с умения,
специалисти и инженери и иновативни форми. Това е много важен фактор за
изграждането на нова система за зелена енергия и насърчаване на иновациите
и развитието на реални проекти. Както във всеки други сектор, развитието на
нови технологии за енергия е резултат от натрупването на познание и опит,
както и творческите способности на институциите и населението като цяло.
Фрагментацията на съществуващото познание намалява процеса в сектора.
Освен това, ефективният трансфер и възприемане на технология е възможен
само ако получателят има необходимия опит. Моля, вижте и проучванията по
проекта ReRisk 94, които са доказали, че адаптивният капацитет на регионите
зависи главно от характеристиките на иновациите;
Даденостите от природни ресурси, включително слънцето, биомаса, водни,
морски и земни ресурси и местните метеорологични и географски условия
могат да дадат добра основа за развиване на определени видове енергийни
технологии или понякога дори да предотвратят икономическата ефективност на
други. Страните с обилно слънце могат успешно да извлекат полза от
решения за слънчева енергия, докато се оттеглят от основаните на
въглерод енергийни ситеми. В случая с енергия от биомаса,
наличността на вода е важен момент, който трябва да бъде отчетен,
тъй като то може да има голямо въздействие върху наличието на биомаса.
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Икономическите определители могат да включват:
Ценова конкурентостпособност с изкопаеми горива;
Цена за изпълнение на енергийни проекти, която все пак може да бъде висока за
геотермална енергия, горивна клетка и въглеродна енергия и морска енергия;
Цени за суровини като стомана, бетон, мед, ценни и редки земни метали;
Цени за компоненти, напр. турбини;
Цени за свръзване към мрежата и възможност за пренос през мрежата, особено за
проекти за възобновима енергия;
Много строги условия за финансиране в резултат от сегашната икономическа криза.
Технологичните фактори , пред които са изправени много енергийни технологии, могат да варират. Например:

Необходимостта за инфраструктура на мрежата и връзки в областта на възобновимата енергия;
Ниско трансформиране на технологии за горене в основана на биомаса енергия;
Технологии за горивни и водородни клетки все още налагат предизвикателството за
работните характеристики и издръжливостта на горивните клетки;
Ефективността на безвъглеродното производство в големи обеми на водород и безопасността на
съхранение на уловения CO2;

Енергийната плътност на бордовото съхранение на водорода и интегриране на системи.
Често енергийните технологии изпитват административни бариери. Tе
включват дълги процедури, твърде много участващи органи, неопитни
държавни служители, неуеднаквено прилагане на регламенти и неясни
административни рамки.
Политическата и регулаторна среда може да бъде както двигател, така и
бариера на развитието и разпространението на нисковъглеродни решения.
Например, изпълнението на преференциални тарифи за възобновима
енергия може да гарантира по-широкото разпространение на малки
инсталации за зелена енергия, които имат намалено екологично въздействие
в сравнение с големи електростанции. От друга страна, продължилото
субсидиране на основана на изкопаеми горива енергия отслабва
конкурентоспособността на индустриите за възобновима енергия. Освен това,
стабилността и последователността на институционалната среда осигурява
по-ясни пазарни сигнали като непрекъснати преференциални тарифи,
стабилни данъчни облекчения и инвестиции. За нови или пробивни
технологии като въглерод, институционалните препятствия са липсата на
политическа и регулаторна подкрепа при пренасянето от демонстрационно до
широкомащабно разгръщане.
Културните фактори са свързани с избора на потребителите, поведение и
възприятие за и посвещаване на устойчиви практики. В много части на Европа това
става двигател за решения за зелена енергия, тъй като както обществените, така и
частните потребители все повече и повече са склонни да ползват доставчици на
зелена енергия, които инвестират в мерки за енергийна ефективност. Въпреки всичко,
все още известно съпротивление и липса на социално приемане на някои технологии
като ветровите и геотермални стопанства.Така, има значително пространство за
дейности, които повишават информираността сред потребители и промени в
поведението им.
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EОСИГУРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО
НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Инициативи,
които
насърчават
инфраструктура за устойчива енергия и
практически мерки в определена общност
или район, ще изискват силна мрежа за
сътрудничество с много партньори. Те могат
да включват местни власти, местни агенции
за енергия и иновации, НПО и сдружения,
жилищни корпорации, разработчици на
технологии,
градски
поректанти
и
архитектурни специалисти .

Подобна
роля
може
да
имат
и
изследователски
институции
и
университети и заедно с бизнесите, които
могат да се стремят и към изследвания и
разработки, те могат да създадат
съвременни решения, които са специално
изработени по местните потребности и
възможности.
Осигуряването на участието на съответните
икономически
играчи
като
бизнесите,
производители,
МСП,
доставчици
на
технологии, производители на енергия,
транспортни компании и фирми за енергийни
услуги е много важна в много етапи на

СИИ3.

ПРЕПОРЪКА
Включете широк кръг играчи икономически,
иновативни, обществени, организации с
идеална цел във въвеждането на устойчива
енергия в СИИ3 и в нейното изпълнение.
Националните, регионални и местни
власти
играят
ключова
роля
в
инициативите за устойчива енергия,
изпълнявани
с
подкрепата
на
кохезионната политика. Те са централни
при определянето на енергийните
приоритети и интегрирането им в СИИ3,
както и при подпомагане на диалога с и
между инвеститори, изследователски
организации, потребители и организации
на гражданското общество.
Местните и национални агенции за
иновации и енергия са някои от найважните
заинтересовани
страни
в
инициативите за регионално развитие. Те
имат ясна представя за местните

Ключов фактор, който дава възможност за
развитие на устойчива енергия в ЕС ще
бъде участието на гражданите и ролята на
организации с идеална цел като НПО и
потребителски сдружения. Заздравяването на
основаната на общност възобновима енергия
е една от формите на много необходимите
социални иновации. В много части на
Европа,
процъфтяващият
сектор
на
децентрализирано
производство
на
възобновима енергия до голяма степен е в
ръцето на местни сдружения, които купуват
акции от обекти за производство на
възобновима енергия. НПО и потребителски
сдружения имат голям потенциал за
създаване на мрежи, познания, експертно
знание и интерес както в областта на
устойчива енергия, така и в подпомагането на
проекти и програми. Така, те биват
приветствани заинтересовани страни по
програми и проекти под регионална политика.
В това отношение, предложението в
коцезионната политика за 2014-2020 г. за
Ръководено от общността местно

потребности и потенциал, свързани с
95 http://ec.europa.

eu/regional_policy/
conferences/od2012/doc/
community_en.pdf
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ресурсните
дадености,
предприемачество,
иновации
и
невстиции. Имат също и добър поглед
върху регионалните, националните и
икономически и екологични цели и тези
на ЕС. Участието им е важно при
оценяване на потенциалната интеграция
на приоритета на устойчива енергия в
СИИ3 и играят важна рола в развитието,
управлението и мониторнига и оценката
на конкретни действия и проекти. Трябва
да бъдат установени ефективен обмен и
сътрудничество между агенции за
иновации и енергия, тъй като това би
могло да доведе до ползотворни
синергии
при
изпълнение
на
националните или регионални цели за
енергия и иновации.

развитие (РОМР)95 представлява реална
възможност за подкрепа на трансформиращи
социални иновации за устойчива енергия.
В зависимост от вида на програмата,
комбинацията от заинтересовани страни , които
ще участват, може да варира значително.
Например, в проекти, които подкрепят изследвания
и разработки и усвояването на нови решения за
енергия, партньорството би трябвало да бъдат
насърчавано
между
изследователски
институти, бизнес компании, агенции за
подкрепа на иновации и, ако е необходимо,
финансови играчи. Като цяло, където
приоритетът за устойчива енергия е
включен в СИИ3, по-широко участие на
много видове играчи може да даде
възможност за по-ефективно изпълнение.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
ФИГУРА 19 – ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ПРОЕКТИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

МЕСТНИ ВЛАСТИ И ОБЩИНИ

Ръководство на разработването на визия за устойчив регион/град/общност;
Ръководство или участие в разработване и изпълнение на програми;
Осигуряване на регулаторна, политическа, техническа и финансова подкрепа;
Подпомагане на диалога с и между инвеститори, бизнеси, изследователски организации,
потребители и организации на гражданското общество;
Образование и повишаване на информираността сред населението, популяризиране на устойчиво
поведение при потреблението на енергия чрез изолации, начин на живот и мобилност

РЕГИОНАЛНИ ИЛИ НАЦИОНАЛНИ АГЕНЦИИ ЗА ИНОВАЦИИ И ЕНЕРГИЯ

Изпълняване на активна роля в СИИ3 и в разработването, изпълнението и мониторинга на
действия/инициативи ;
Сътрудничество с властите при разработването на визии за позеленяване на региона/града/общността
Насърчаване на определени регламенти, политики и решения
Предоставяне на техническа, консултантска и експертна подкрепа за иновациите в индустрията и МСП

БИЗНЕС И ИНДУСТРИИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ТЕХНОЛОГИИ, ЕНЕРГИЙНИ ФИРМИ,
ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ И ФИРМИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

Сътрудничество с властите при реализацията на инициативи екоиновации, принос за
разработването на визия за устойчив регион/град/общност
Активна роля в разработването, изпълнението и мониторинга на дейности/инициативи;
Разработване и инвестиции в нови устойчиви бизнеси, продукти и услуги основани на
решения за устойчива енергия;
Сътрудничество с изследователски организации при разработването на решения за устойчива енергия
Предоставяне на техническа и финансова подкрепа

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И УНИВЕРСИТЕТИ

Експериментиране с и разработване на решения за устойчива енергия, съобразени с
местните условия и потребности. Сътрудничество с индустриите в тези дейности;
Сътрудничество с властите при разработването на визии за позеленяване на региона/града/общността;
Активна роля в, или подпомагане на, разработването, изпълнението и мониторинга на инициативи;
Повишаване на информираността чрез показването на уместността на научните резултати;

ФИНАНСОВИ ИГРАЧИ

Предоставяне на финансови ресурси чрез иновативни и/или целеви схеми с преференциални условия
Допринасяне за развитието на визия за позеленяване на региона/града/общността

НПО И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ

Сътрудничество с властите за разработване на визия за позеленяване на региона/града/общността
Подкрепа за планирането, изпълнението и мониторинга
Образование и повишаване на информираността сред населението, популяризиране на устойчиво
поведение при потреблението на енергия чрез изолации, начин на живот и мобилност;
Насърчаване и лобиране за определени регламенти и решения за политики
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МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ПОЛИТИКИ

След
задълбочено
диагностициране
на
потенциала, бариерите и двигателите, властите
и местните планиращи по проекта трябва да се
фокусират
върху
разработването
на
съответните дейности, проекти или програми за
подкрепа.
По време на сегашния и следващите периоди на
финансиране,
всички
региони,
според
предложението на Комисията, ще трябва да
инвестират значителна сума от финансирането
по ЕФРР в устойчива енергия, включително
възобновима енергия и интелигентни мрежи.
Но, не всички региони имат потенциала да
инвестират точно финансирането на ЕФРР в
изследвания,
технологични
разработки
и
иновации за устойчивост чрез процеса по СИИ3.
Въпреки това, всяка страна членка и регион
трябва
да се стремят да използва
възможностите
за
финансиране
по
интелигентен начин и да инвестират в
напредъка на своите местни изследвания,
иновации и технологични възможности.
Решението за инвестициите трябва да бъде
взето в дългосрочна перспектива и също така,
трябва да допринася за постигане на визията за
интелигентен и устойчив регион и страна.

Имайки предвид това, националните
регионални власти трябва да започнат с:

и

Провеждане на дейности по
подбор на политики за оценяване
на степента, в която рамката на
политиката подкрепя развитието
на изследвания и иновации в
областта на устойчива енергия .
Властите също така трябва да
установят:
Какви
мерки
за
подкрепа
съществуват вече за насочване към
иновации и разпространение на
практики и технологии за устойчива
енергия

ПРЕПОРЪКА
Въведете ефективен политически микс от
мерки за търсене и предлагане за стимулиране
на изследванията и иновациите за устойчива
енергия и осигуряване на благоприятни
рамкови условия и ефективно ръководство.
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Дали те са ефективни по отношение
на избраните дейности; и
Дали разработките и изследванията
на устойива енергия се възпрепятстват
от липса на подкрепа за политиката.
Въвеждане
на
нови
или
пренастройване на същуствуващи
инструменти
за
подкрепа
на
политики, които ще помогнат за
изграждане на система за устойчива
енергия system в страната или региона.
Днешният политически опит предлага
широка гама от инструменти за
политики, включително тези, посочени
по-долу.
Мерки
от
страната
на
предлагането,
като
субсидии
за
изследвания
и
разработки,
консултантска,
обучителна
и
информационна подкрепа, могат да
помогнат
при
насърчаването
на
съвременни
изследвания
и
експериментиране с енергийни процеси
и технологии от ново поколение и нови
енергийно ефективни материали.
Финансирането може д аподкрепи и
насърчаването на образуването на
мрежи и съвместни изследвани,
установяване
на
центрове
за
компетентност,
клъстъри
или
научни и технологични паркове и
фокусиране
върху
енергийна
ефективност и чиста енергия.
Мерките от страната на търсенето
осигуряват непряка подкрепа за
технологии и практики за устойчива
енергия чрез създаването на поголям пазар, обществени поръчки,
сертифициране
и
етикетиране.
Зеленото етикетиране и зелените
обществени поръчки (ЗОП) вече се
използват и поддържат пазарната
конкурентност
на
електричеството
основано на възобновима енергия.
Прилагането
на
преференциални
тарифи е също много важно за
разпространението на нови продукти и
подходи като фотосоларни инсталации,
които са монтирани в домакинства в
няколко страни от ЕС.
Освен това, търсенето на услуги за
чиста енергия, може да бъде насърчено
чрез увеличаване на информираността
на потребителите, регулаторни мерки и
налагане на стандарти като

Казус на добра практика 17

КАК ДА СЕ НАПРАВИ ГРАДСКИЯТ
ТРАНСПОРТ ПО-УСТОЙЧИВ

ЛИПКЬОПИНГ ИЗПОЛЗВА 100% БИОГАЗ ЗА СВОЯ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

ОБЛАСТ

ЦЕНА

Изотчник: MetaEfficient website
(http://www.metaefficient.com/)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Швеция / град
Линкьопинг
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
регионално
правителство

Линкьопинг насърчава кръгов поток на ресурси в града чрез производство на биогаз от
отпадъци и земеделски остатъци и използването му като енергия в системата на
обществения транспорт. Заводът за биогаз на Линкьопинг започна работа през 1997 г.
по третиране на огранични отпадъци от земеделския сектор в югоизточна Швеция. Друга
основна цел беше производството на биогаз за автобусите на града, което, на свой ред,
би намалило местните, регионални и глобални емисии от системата на градския
транспорт.
Заводът за биогаз има годишен капацитет за третиране на 100 000 тона отпадъци и
произвежда 4.7 милиона m3 преработен биогаз, който е 97% CH4. Той захранва 64
автобуса и много микробуси и тежкотоварни камиони. Поради силната политическа
подкрепа и местното икономическо съдействие, проектът има огромен успех. От 2002 г.,
в Линкьопинг има само автобуси на биогаз и това е създало намаляване с повече от 9
000 тона годишно на емисиите от CO2.
През юни 2005 г., първият в света влак на биогаз се устреми от Линкьопинг към
Вестервик. Влакът е бил трансформират от задвижван с дизел, на биометан чрез смяна
на двигателя и оборудването му с достатъчно цилиндри за съхраняване на
компресирания биогаз, който е необходим за пътуванията му.

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Насърчаването на устойчиви транспортни решения е един от най-ефективните
методи за смекчаване на промяната на климата и насърчаване на енергийната
независимост на региони, градове и населени места.
За повече информация, моля, вижте:
http://www.iea-biogas.net/
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екодизайни
и
енергийна
ефективност на сгради.
Властите могат също така да
въведат по-иновативни елементи
под формата на местни стимули за
използване на иновативни енергийно
ефективни материали в сектора на
строителството и транспорта, както и
популяризиране
на
иновативни
бизнес модели и услуги като ФЕУ.

96 Прочетете повече за JI
на http://ji.unfccc.int/

97 http://ec.europa.eu/
energy/technology/initiatives/
smart_cities_en.htm

98 http://ec.europa.eu/
research/РП7/index_en.cf
m

99 http://ec.europa.eu/
research/horizon2020

100 www.e2b-ei.eu

101 www.eumayors.eu/about/
covenant-of-mayors_en.html

102 Моля, вижте повече
на http://www.
renewableenergyworld.com/
rea/news/article/2009/03/
boomtown-bremerhaventhe-offshore-wind-industrysuccess-story
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Въвеждането
на
ефективен
политически микс от мерки за
търсене
и
предлагане
и
осигуряване
на
благоприятни
рамкови условия и ефективно
управление. Основаните на пазара
инструменти като въглероден данък,
генериране на въглероден кредит и
използване
на
възможностите,
предлагани
по
Механизма
за
съвместно изпълнение на Протокола
на Киото могат да създадат
допълнителни стимули за мерки за
устойчива енергия 96.
Отчитане на евентуалното взаимно
допълване с други национални и
текущи инициативи и стратегии на
ЕС по Европейското партньорството
за
иновации
за
интелигентни
градове и общности, различни
технологични иновации могат да
бъдат насърчавани в областта на
интелигентни сгради, мобилност и
сгради
с
нулева
енергия97.
Рамковата програма на ЕС за
изследвания (РП)98 и предстоящият
„Хоризонт 2020“99 подкрепят широка
гама проекти за изследвания и
иновации,
докето
Европейската
инициативи за енергийно ефективни
сгради (EeB EI)100 предлага подкрепа
за изследвания и демонстрации.
Инизиативите
на
Съвета
на
кметовете101 могат да допълнят
разработванетона
дългосрочна
визия за устойчив и интелигентен
регион и да гарантират по-шипоко
участие на заинтересовани страни в
инициативи в областта на зелена
енергия.

При подбора на приоритетите за
СИИ3, заинтересованите страни и
участващи власти трябва да следват
методи, основани на доказателства ,
изградени
върху
сравнителните
предимства
на
региона
и
предприемаческите

Процеси по откриване, той като това
ще създаде положително дългосрочно
въздействие
за
региона.
Някоивъзможни подходи са изброени
по.долу:
Проекти за експерименти и
демонстрации
могат
да
предоставят ценни възможности за
инвестиране в местен капацитет за
изследвания
и
иновации
и
разработване на местно тествани
решения. Съществуват няколко
отлични примера за региони, които
пректират местните си икономики
около развитието на индустрии за
устойчива енергия и това, на свой
ред,
увеличава
тяхната
конкурентоспособност:
Както беше илюстрирано в Казус
на
добра
практика
13,
Програмата на Шотландия за
възобновима
енергия
дава
значителна подкрепа за дейности
по
експериментиране
и
изследвания и разработки, които
са спомогнали за лидерството на
този регион в технологиите за
крайбрежна възобновима енергия;
Немското
пристанище
Бремерхавен е регион с високо
ниво на безработица. Но, то
имаше значителен икономически
подем чрез трансформирането
си в голям център на познание в
Германия
и
Европа102
за
крайбрежна вятърна енергия.
Целевите
инвестиции
са
помогнали на Бремерхавен да
рзвие
нови
области
на
усъвършенстване и да стане
атрактивен
за
фирми
от
сектора на вятърна енергия.

Не всички региони могат да
подкрепят такива широкомащабни
програми, но могат да се заемат с
малки и средни демонстрации или
пилотни проекти, насочени към
местни потребности. Те могат да
включват
тестване
на
нови
иновативни технологии и практики
и резултати от изследвания и
разработки като:
Разработването на проекти с
индустриален
мащаб
за
енергийно
ефективни
материали „първи по рода си“

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

за
концентрирана
слънчева
енергия, използване на морска
енергия и трето поколение
биогорива
с
ограничено
въздействие
върху
използването на земя; или
Нови идеи и комплекси мерки,
които биха могли да включват
повече съвременни енергийно
ефективни сгради, архитектурен
дизайн и екосимбиоза, основани
на енергиен обмен между няколко
инфраструктури (Моля, вижте
и
цялостните
решения,
обсъдени по-долу).
Демонстрационни
дейности
за
изследвания и иновации могат са
бъдат насърчени чрез подкрепа на
местни клъстери за иновации и
насърчаване
на
инкубатори,
стартиращи
фирми
за
чисти
технологии.
Въвеждането
на
иновативни
решения,
които
водят
до
интелигентни трансформации в
традиционните
системи
за
доставка на енергия и градска
мобилност трябва да бъде считано
за възможност за едновременно
справяне
с
местните
инфраструктурни потребности и
изграждане на местни технологични
възможности:
Проектът
за
транспортни
системи, основани на биогаз, в
Линкьопинг, Швеция, е пример за
смело
експериментиране
и
новаторска
инфраструктура.
Амбициозните
усилия
на
градските власти и местни
изследователски и иновативни
играчи са създали иновативна
схема, която решава проблема за
органичните отпадъци и водата и
осигурява енергийна независимост
за местния обществен и частен
транспорт. (Моля, вижте Казус
на добра практика 17);
Проектът за екограда Бирстонас
предложи по-цялостни решения за
местна енергия и отопление.
Освен
подобряването
на
енергийната
ефективност
на
сградите,
той
насърчи
прилагането на по-съвременни
решения,
включително
трансформиране
на
отоплителната централа на
въглища в такава на биомаса и
въвеждане на топлинни помпи и
слънчев колектор (Моля, вижте
казус на добра практика 15).

Има
много
възможности
за
иновации
в
проекти,
които
работят
за
създаване
на
цялостни
екоиновативни
решения като устойчиви градове и
индустриални
симбиози.
Съответните
примери,
като
Туиуотърс в
Белгия,
Хамарби
Сьостад в Швеция и проектите за
индустриална
симбиоза
в
Обединеното Кралства вее бяха
описани в това ръководство. Такива
проекти са от голяма стратегическа
ценности, тъй като те гарантират
най-високи
въздействия
за
устойчивост и резултатите им се
очаква
да
бъдат
широко
разпространени.
Проекти за цялостни екоиновации
винаги считат устойчивата енергия
за
един
от
основните
си
стълбове. Те не се фокусират
върху отделна технология, а се
опитват да интегрират много
технологични и нетехнологични
решения
за
постигане
на
превъзходни характеристики и
дългосрочна
устойчивост.
Например, те биха могли да
използват
чиста
енергия
от
слънчеви фотоволтаични централи
или
биогаз,
комбинирана
с
изолации,
възстановяване
на
топлина или сгради с нулева
енергия. Те биват често подкрепяни
от ИКТ приложения, които помагат
за наблюдаване и избягване на
загуби на енергия и могат да бъдат
комбинирани и с нисковъглеродни
решения за мобилност. Така такива
проекти помагат за изграждане на
техническо, изследователско и
развойно експертно познание и
насърчават
сътрудничеството
между фирми и играчи от
изследователско-развойния сектор
по няколко теми или специалности.
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103
http://СЕТИС.ec.europa.eu/

104 Например, моля,
вижте тук:
http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/
docgener/evaluation/evalsed/
guide/index_en.htm

ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕДЪКА В
ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ
Докато планират своите действия,
управляваите органи трябва да включат
цялостна система за мониторинг и
оценка. Всяка програма и проект трябва
да имат добре дефиниран набор от
индикатори, които дават възможност за
определяне на напредъка в дейности,
продукти и резултати. Индикаторите ще
трябва да отразяват целите и вида на
проекта и могат да варират значително.
Някои примери за индикатори, които
могат да бъдат използвани за измерване
на проекти и програми, които насърчават
изследвания и иновации за устойчива
енергия,
са представени по-долу.
Управляващите органи могат да се
възползват от основните индикатори за
изпълнение, израбоени в рамките на

плана
СЕТ
от
СЕТИС
(информационната система на плана
СЕТ103, която представлява полезен
набор от инструменти за мониторинг и
преглед на цялостния напредък на
европейските индустриални инициативи
по плана СЕТ, на отделни изследвания,
разработки
и
демонстрационни
дейности, извършвани в рамката на
изпълнението им.
Системите за мониторинг и оценка и
индикаторите, които са приети, ще
трябва да отразяват особеностите на
всеки проект. Разработващите програми
и проекти трябва да ползват специални
разработени източници и раководства за
мониторинг и оценка на програми и
проекти104
и трябва също така да
консултират експерти по мониторинг и
оценка в хода на процеса по планиране.

ФИГУРА 20 – ПРИМЕРИ ЗА ИНДИКАТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОГРАМИ ЗА ИТРИ-ФОКУСИРАНА
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

ИНДИКАТОРИ
RESOURCE
ЗА РЕСУРСИ
INDICATORS

ИНДИКАТОРИ
OUTPUT
ЗА ПРОДУКТ
INDICATORS

ИНДИКАТОРИ
ЗА РЕЗУЛТАТRESULT
INDICATORS
ЕКОЛОГИЧНИ
Намалени CO2, SO2
Подобрено качество на въздуха

Средства в евро,
Брой подадени патенти по
определени за
(EКО-)ИНОВАЦИИ
изследвания и разработки ВЕИ и ЕЕ
Приложение на патенти в продукти и
Инвестирани човешки
Брой публикации по теми процеси
усилия (дни)
за ВЕИ и EE, подадени към Популярност (продажби) на нови
Субсидия (в евро) за всеки списания
продукти на местния пазар
kWh възобновима енергия
Спин-оф фирми, основани на проекти
Брой домакинства с
или инициатива за изследвания и
Обучителни курсове
подобрени характеристики наразработки
(дни/€)
енергийната ефективност
ИКОНОМИЧЕСКИ
Въведени организационни Брой МСП, получили
Повишаване на енергийната ефективност
или регулаторни средства консултация/обучение по
€ % на икономии в евро
управление на енергия
Печалба от проекти за устойчива енергия в евро
Брой коли/автобуси,
които вървят на биогаз

Брой генерирани въглеродни кредити
Увеличаване на оборота
Приходи и възвращаемост на инвестициите в евро

СОЦИАЛНИ
Брой създадени работни места
Подобрени възможности за мобилност
Подобрено качество на енергийни услуги
Брой новосъздадени бизнеси
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Казус на добра практика 18

КЪМ ЕНЕРГИЙНА
САМОДОСТАТЪЧНОС
Source: http://secure.cener.com/documentos/CAT_GENERAL_INGLES.pdf

НАВАРА БЕРЕ ПЛОДОВЕТЕ ОТ ИНВЕСТИЦИИ В
ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТ

ПРОЕКТ

ЦЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Испания/Навара
ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
испанското
правителство,
правителството на
Навара, ЕФРР
Навара се трансформира ог регион, зависим от внасяна енергия, в шампион по производство на
устойчива енергия. До 2009 г., 81.2% от потребностите от енергия в региона са захранвани от
възобновима енергия. Общата инсталирана мощност на електроцентралите за възобновима енергия е
била приблизително 1,507 MW, от които 980 MW са били получавани от силата на вятъра.
През последните двайсет години, Навара инвестира активно в иновативни технологии за развитието на
местния пазар за възобновима енергия. Това е довело до разработването на регионални стратегии
за възобновима енергия,, които наблягат на ролята на дейностите по изследвания и разработки
при постигане на целите им. Схемата на Навара за институционална подкрепа включваше финансова
помощ и данъчни кредити и инвестиции във възобновима енергия и изследвания, разработки и
проекти за иновации в тази област. В периода 2005-2011 г., фирмите за възобновима енергия са
инвестирали повече от 900 милиона евро в нови проекти. Индустрията на Навара за
възобновима енергия е генерирала 5 000 работни места и 5% от БВП на региона до 2011 г.
Една основна инвестиция е била Националния център на Испания за възобновима енергия (CENER).
CENER е бил основан през 2002 г., и основните му дейности се въртят около проекти за
изследвания и разработки и технологично развитие. Той предлага помощ на местни фирми в
тестване и сертифициране на компоненти и в предварителни технически и инокомически
проучвания. Центърът е инвестирал в съвременна технологична инфраструктура, модерни
лаборатории и оборудване за тестване на протопити. Всички проекти за инфраструктура за
изследвания и разработки, включително построяването на централа на Центъра, са изпълнение с
подкрепа от ЕФРР, на обща стойност от приблизително 5,7 милиона евро.

Навара повишава ролята на възобновимата енергия в региона чрез своя Трети план за възобновима
енергия: „Хоризонт 2020“. Той също така приоритизира възобновимата енергия в плана MODERNA
– Стратегията на Навара по СИИ3. Признавайки неговия потенциал, Европейската банка за
инвестиции ще финансира бизнес проекти, разработени като част от плана MODERNA, на обща
сума от 250 милиона евро.
ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Стратегически инвестиции в инфраструктура за изследвания и разработки и
непрекъснатата подкрепа за технологичната комерсиализация доведоха до глобално
признаване на Навара за пионер в производството на възобновимата енергия.
За повече информация, моля, вижте:
www.modernanavarra.com
http://www.cener.com/en/index.asp
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В ОБОБЩЕНИЕ
Много страни членки и региони имат значителни възможности да се
възползват от устойчива енергия в своята СИИ3. Дали и как ще бъдат
разгърнати тези възможности зависи от стратегическите подходи, които се
разработват и прилагат от партньорите по СИИ3 и управлаващите органи;

В сегашния и предстаящите следващи периоди, регионите и страните
членки трябва да се възползват от възможността да направят пробив в
установяването или осъвременяването на иновативния си капацитет и
възможности за устойчива енергия, както и за обединяване на сили в
стратегическата рамка на плана СЕТ. Това може да им помогне да
осигурят устойчиво развитие за своите икономики и допълнителни
работни места за гражданите им.

Допълнително четиво УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

ИЗТОЧНИК

ОПИСАНИЕ

КЪДЕ ДА
СЕ НАМЕРИ

Включва информация за комуникации, планове за действие
и доклади за напредък на ЕК за цели от енергийната
политика. Дава и връзки към Европейски технологични
платформи в областта на устойчива енергия като:
Европейската платформа за технологии за вятърна енергия
Европейската платформа за фотоволтаични технологии

ГЛАВНА

Европейската платформа за технологии за биогорива

ДИРЕКЦИЯ

Европейската

„ЕНЕРГИЯ И
ВЪЗОБНОВ
ИМА
ЕНЕРГИЯ“

платформа

за

технологии

за

мрежи

за

електричество на бъдещето

http://ec.europa.eu/
energy/renewables

Европейската платформа за технологии за възобновимо
отопление и охлаждане

Електростанции с нулеви емисии на изкопаеми горива
Технологичната
енергетика

платформа

за

устойчива

ядрена

Съвместна инициатива за технология за горивна клетка
и водород (FCH JTI).
Включва документи за политики, информация за
ГЛАВНА
ДИРЕКЦИЯ
изпълнение на политики, инициативи за финансиране, http://ec.europa.eu/
„ЕНЕРГИЙНА
изследвания и демонстрации и разяснителни филми за energy/efficiency
ЕФЕКТИВНОСТ“
теми, свързани с енергийна ефективност.
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ИЗТОЧНИК

ОПИСАНИЕ

КЪДЕ ДА
СЕ НАМЕРИ

Предоставя информация за Европейското партньорства за
иновации
за
интелигентни
градове
и
общности.
Партньорството предлага събиране на ресурси за подкрепа на
ДИРЕКЦИЯ
демонстрациите на енергия, транспорт и ИКТ в градски
„ЕНЕРГИЯ,
области. Индустриите на енергията, транспорт и ИКТ биват
подтиквани да работят заедно с градовете за съчетаване на http://ec.europa.eu/
ИНТЕЛИГЕНТНИ техните технологии за посрещане на потребностите на energy/technology/
градовете. Предотавя се информация за това как работи
ГРАДОВЕ
партньорството на практика, какво е наличното финансиране
И ОБЩНОСТИ за демонстрационни проекти и какъв вид проекти биха могли
да бъдат съ-финансирани.

ГЛАВНА

ПЛАНЪТ СЕТ

Планът СЕТ установява политика за енергийни технологии за
Европа. Това е стратегически план за ускоряване на
развитието
и
разгръщането
на
ценово
ефективни
нисковъглеродни технологии. Управителната група за плана
СЕТ (СЕТ-Група) е а от представител на високо ниво на страни
членки, които имат достатъчно експертни познания за
предоставяне на реалистични консултации за общностни и
национални инвестиции в изследвания и разработки.
Информационната
система
(СЕТИС)
предоставя
актуализирана Технологична карта, която представлява

моментна снимка на пазарните решения за енергийни
технологии.
ЕВРОПЕЙСКО
СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЕНЕРГИЙНИ
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
(ЕСЕНИ)

EИT НПИ
ИНОЕНЕРГИЯ

http://ec.europa.eu/
energy/technology/

http://СЕТИС.
ec.europa.eu

Целта на ЕСЕНИ е да ускори развитието на нови енргийни
технологии чрез създаване и изпълнение на Програми за
съвместни изследвания в подкрепа на плана СЕТ. Tези
програми съчетават национални източници и такива от ЕС www.eera-set.eu
за финансиране с цел максимално взаимно допълване и
синергии. Членове на ЕСЕНИ са 15 водещи европейски
научни института..
Това е европейска общност за иновации за устойчива енергия,
която се съСтои от 89 члена от индустрията, изследванията и
обучението. Това е дългосрочно (7-10 години) партньорство,
което се фокусира върху иновации в областта на: чисти http://www.
въглищни технологии, европейски мрежи за интелигентна kic-innoenergy.
енергия и съхраняване на електрична енергия; интелигентни, com/
енергийно ефективни сгради и градове, енергия от химически
горива; възобновима енергия, конвергенция към устойчива
ядрена и възобновима енергия.
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ВЪЗМОЖНИ СИНЕРГИИ С ДРУГИ
ИНИЦИАТИВИ НА ЕС
Има
много
начини,
по
които
управляващите органи могат да подобрят
ефективността на своята интервенция в
политики и да създадат синергии с други
политики. Те могат и да работят с
международни и национални финансови
институции за работа с ресурсите и
засилване на използването на финансови
инструменти.
Съществуват много възможности за
ангажиране на други региони в обмена на
добри практики в цялата гама от аспекти,
свързани с устойчиво развитие. Целта за
европейско териториална сътрудничество
на регионалната политика и по-специално
инициативите INTERREG и URBACT могат
да бъдат използвани за такива обмени.
Макрорегионални стратегии и такива за
морски басейн могат да бъдат дефинирани
като интегрирани инструменти с широка
база, които покриват няколко страни
членки и региони, фокусирани върху
хармонизиране
на
политики
и
финансиране
за
увеличаване
на
хармонизацията на политика и цялостното
въздействие върху обществените разходи.
Две макроикономически стратегии за
Балтийско море и региони по река
Дунав, изготвени от Комисията по искане
на Европейския съвет, са вече в ход.
Новаторството на метода е в начина, по
който той събира заедно страните за
сътрудничество по поставяне на цели,
хармонизиране
на
финансиране
и
съвместна работа за постигане на общите
им цели, като Комисията осигурява
цялостна кординация.
В своето ‘Практическо ръководство на
възможности
за
финансиране
от
105
ЕС’
, Европейската комисия дава

105 http://cordis.europa.
eu/eu-funding-guide/home_
en.html

подробни
разяснение за
това
как
иновативни проекти и инициативи могат да
се
възползват
от
източниците
на
финансиране,
които
тя
предоставя.
Ръководството
включва
актуална
информация за трите основни източника на
финансиране, а именно:
7-ма рамкова програма за изследвания;
Рамкова програма за
конкурентоспособност и иновации; и
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Кохезионните и структурни фондове,
които се допълват от информация за
Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство.
Ръководството се фокусира и върху
възможности
за
допълнително
финансиране в областта на изследвания
и иновациите. То включва информация
за програма „Учене през целия живот“ и
международно
сътрудничество
в
образованието и по LIFE + в областта на
околната среда. Тя също така описва
възможности
за
финансиране
на
изследвания и иновации, които са
налични в страни извън Европейския
съюз, през Предприсъединителни и
Присъединителни фондове и европейски
инструменти
за
съседство
и
партньорство.
Управляващите
органи
и
други
регионални играчи могат да сътрудничат
със съответните власти в своите
страни членки за разработване на
целевите
проекти.
Националните
обществени агенции, които изпълняват
екологични,
енергийни,
земеделски,
горски, индустриални и екоиновативни и
други политики трябва да бъдат
разглеждани
като
потенциални
партньори в различни регионални
инициативи.
Много международни и европейски
организации също изпълняват проекти,
фокусирани
върху
защита
на
екосистеми, в които те желаят да си
сътрудничат с национални и местни
власти, общини и бизнеси. Те включват
такива изтъкнати организации като
Световния фонд за дивата природа
(WWF),
Международният
съюз
за
опазване
на
природата
(IUCN),
Регионалният екологичен център за
Централна и Източна Европа (РЕЦ),
BirdLife International и много други
национални и местни НПО и базисни
организации.
Фигура 21 дава преглед на други
политики и инициативи, които могат да
подкрепят СИИ3 в насърчаването на
устойчив и интелигентен растеж.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР
ФИГУРА 21 – ДРУГИ ПОЛИТИКИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ СИИ3 В НАСЪРЧАВАНЕТО НА УСТОЙЧИВ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЕКОИНОВАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА

ПОДКРЕПА ЗА
ЕКОСИСТЕМИ

„Хоризонт 2020“ (РП7) е рамкова програма на ЕС за
изследвания и иновации. Тя тече от 2014 до 2020 г. с бюджет от
80 билиона евро. Съчетава цялото финансиране на изследвания и
иновации, което понастоящем се предоставя чрез рамкови програми
за изследвания и техническо развитие, свързани с иновации
дейности по Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации
(ПКИ) и Европейския институт за иновации и технологии (EИТ)

УСТОЙЧИВА
ЕНЕРГИЯ

106 Информацията за РП7
може да бъде намерена
прем услугата по РП7
CORDIS
(http://cordis.europa.eu/
РП7/home_en.html) и
интернет сайта на РП 7 на
Европейска комисия
(http://ec.europa.eu/
research/РП7/index_en.cfm
)

107 http://ec.europa.
eu/research/energy/eu/
funding/framework/index_
en.htm#energy

108 http://ec.europa.
eu/environment/funding/
ПКИ_en.htm

109 http://ec.europa.eu/
energy/intelligent/index_
en.html

РЕЛЕВАНТНО
СТ КЪМ
ОБЛАСТ

Седмата рамкова програма за изследвания (РП7) подкрепя
определени изследователски проекти за околната среда,
предимно в програмата за сътрудничество (съвместни
изследвания)106. РП7 е разработена, за да подкрепя широка гама
от участници, включително частни и обществени организации, както и
отделни изследователи. Програмните области на РП7 за
сътрудничество и капацитет са особено подходящи за подкрепа на
изследвания и иновативни дейности и увеличаване на възможностите в
областта на околната среда и енергията, както и нанотехнологии,
материали и ново производство. Местите изследователски центрове
могат да създадат партньорства с предприятия за достъп до
финансиране на научни и иноватини дейности. РП7 предлага голямо
разнообразие от възможности за финансиране на изследвания,
свързани с енергия. Най-очевидната е „Енергийната тема“107 от
Програмата за сътрудничество, която е посветена само на
проблемите на енергията и има бюджет от 2,35 билиона евро за 2007
– 2013 г. Освен тази тема, има други теми в Програмата за
сътрудничество, които са насочени към проблеми, свързани с
енергия.
В подкрепата за екосистеми, двете тематични области са:
Храна, земеделие и рибарство, както и биотехнология (тема 2),
които се градят около:
Устойчиво производство и управление на биологичните
ресурси от сухоземни, горски и водни среди;
Стратегия „от фермата до вилицата“, която покрива храната
(включително морската храна), здраве и благополучие; и
Медико-.биологични науки и биохимия за устойчиви
нехранителни продукти и процеси;

Околна среда, включително промяна на климата (тема 6),
която включва предсказването на промени в климата,
екологични усломия, земни и океански системи; инструменти и
технологии за мониторинг; предотвратяване и смекчаване на
екологичния натиск и , в това число здравни рискове;
устойчивост на природната среда и на тази, създадена от
човека.
На всяка тема са отделени 1,9 билиона евро за продължителността
на РП7. В отговор на обществените предизвикателства, с който
трябва да се справят, темите ще имат рязко увеличение на
финансирането за предстоящия програмен период по „Хоризонт
2020“.

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации –
Програма за предприемачество и иновации (ПКИ-ППИ)107 подкрепя
проекти за екоиновации чрез финансови инструменти, създаване на
мрежи от играчи и пионери и проекти за пазарно репликиране.

Програмата „Интелигентна енергия за Европа“ (ИЕЕ)108 на
Програмата за конкурентоспособност и иновации финансира
действие за:
Насърчаване
на
енергийната
ефективност
и
рационалното използване на енергийните ресурси;
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ЕКОИНОВАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА

ПОДКРЕПА ЗА
ЕКОСИСТЕМИ

Насърчава нови източници и такива за възобновима енергия и
подкрепа за диверсифициране на енергията; и
Насърчава енергийната ефективност и използването на
нови източници и такива за възобновима енергия в
транспорта (STEER).
Програмата ИЕЕ не финансира технически ИТР проекти. Тя е
насочена към нетехнологични бариери и действа като катализатор за
социо-икономически,
пазарни,
регулаторни,
политически
и
институционални промени. Програмата има общ бюджет от 727
милиона евро. Има и работа по устойчиво строителство също по
Програмата за конкурентоспособност и екоиновации.

УСТОЙЧИВА
ЕНЕРГИЯ

110 http://ec.europa.eu/
environment/life/

111 http://ec.europa.eu/
environment/life/index.htm

112 http://ec.europa.
eu/research/industrial_
technologies/energy-efficientbuildings_en.html

LIFE e финансовият инструмента на ЕС, който подкрепя проекти за запазване
на околната среда и природата в целия ЕС, както и в някои кандидатки,
присъединяващи се и съседни страни. Програмата LIFE подкрепя проекти,
насочени към информация и комуникация за политики и ръководство за
околна среда и се занимава с девет основни теми: природа и
биоразнообразие, въздух, енергия, климат, управление на околната среда,
индустриално производство, градска среда, качество на живота, почви,
използване на земята и земеделие и отпадъци и води. От 1992 г., LIFE е
съфинансирала около 3506 поректа и е дала приблизително 2,5 билиона евро
за защита на околната среда110. Грантове за финансиране на проекти са
основният вид интервенция на програмата. LIFE+111 финансира
демонстрационни проекти, основани на проучвания или тестове, които са
показали първоначално обещаващи резултати. Темите на проектите включват
производство и разпределение на енергия, технологии за възобновима
енергия в различни области, както и намаляване на парниковите газове.
ЕК възнамерява да отдели 3,2 билиона евро в периода 2014-2020 г. за новата
програма LIFE+ за действия в областта на околната среда и климата. Нейната
под-програма за околна среда ще подкрепя усилия за подобряване на
изпълнението и интеграцията на екологични цели в темата за
биоразнообразие. Това ще включва разработването на най-добри практики за
по-широки предизвикателства за биоразнообразие, като същевременно се
запазва фокуса върху „Натура 2000“. Засилен фокус върху темата за
ръководство и информация за околната среда ще насърчи споделяне на
познание, разпространение на най-добри практики, освен кампаниите по
повишаване на информираността Под-програмата за действие в областта на
климата ще подкрепя усилия за адаптиране към промяната на климата, които
ще се фокусират върху увеличена гъвкавост към промените на климата
change.
Eurostars е програма по EUREKA, която е на разположение на МСП, които
управляват ИР дейности. Тя финансира проекти за сътрудничество за ИР, в
които поне двама от партньорите развиват нова технология или нов продукт..

Публично-частно партньорство за енергийно ефективни сгради
(РЧП ЕЕС)112
Партньорството за енергийно ефективните сгради (EeС) разполага с 1
билион евро за засилване на строителния сектор и цели да насърчи зелени
технологии и развитието на енергийно ефективни системи и материали на нови
и санирани сгради. Това се прави с оглед намаляване на тяхното потребление
на енергия и емисиите от CO2. Програмата се финансира съвместно от
индустрията и Европейската комисия по Седма рамкова програма за
изследвания (РП7). Тази изследователска програма започна през юли 2009 г. и
се изпълнява от главна дирекция „Изследвания и иновации“, главна дирекция
„Енергия“ и главна дирекция „Информационно общество и медии“. Покани за
предложения бяха пуснати през юли 2010 г. и се пускаха всеки месец юли до
2012 г.
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РЕЛЕВАНТНОСТ
КЪМ ОБЛАСТ

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА
Инициативата за интелигентни градове и общности на ЕС113

РЕЛЕВАНТНО
СТ КЪМ
ОБЛАСТ

ЕКОИНОВАЦИЯ
ПОДКРЕПА ЗА
ЕКОСИСТЕМИ

Тази инициатива позкрепя градове и региони при предприемането на
амбициозни мерки зе напредък към 40% намаляване на емисиите от парникови
газове до 2020 г., чрез устойчивото използване и производство на енергия. ЕС
е отделил 365 милиона евро за 2013 по тази инициатива за подкрепя на
демонстрацията на енергийни, транспортни и информационни и
комуникационни технологии в градски области.

УСТОЙЧИВА
ЕНЕРГИЯ

113 http://ec.europa.eu/

Проектът
за
инструменти
за
техническа
помощ
за
биоразнообразие (BTAU) цели са насочва пряко търговско
финансиране чрез заеми и обществени субсидии за създаване или
развиване на печеливши микро, малки и средни предприятия, които
поддържат или засилват биоразнообразието. Инструментите за
техническа помощ са създадени в България, Унгария и Полша за
подпомагане на развитието на „Бизнес за биоразнообразие“ във
всяка от тези държави. Проектът BTAU се фокусира върху тези
области на природата, които са били признати като притежаващи найвисока стойност и са включени в мрежата „НАТУРА 2000“114.
„Бизнес и биоразнообразие“ (B@B) цели да създаде и управлява
онлайн платформа за събиране и изготвяне на актуална информация за
ноу-хауто и най-добрите практики. Това се прави с оглед на:
Способстване на обсъждането и сътрудничеството между
заинтересовани страни и обръщане на внимание върху
засилването на ангажимента на бизнеса и финансовия сектор;
Изготвяне на документи за секторни указания за участие на
бизнеса;
Разработване на ясни инструменти (индикатори) за измерване на
въздействието върху биоразнообразието (ползите); и

energy/technology/initiatives/
smart_cities_en.htm

114 Повече информация е
налична на сайта на BTAU
Иhttp://SMEforbiodiversity.
eu/

115 Повече информация е
налична на on http://www.
undp-drp.org/

Създаване на схема за B@B награда на ЕС за признание на
изключителна работа.
Програмата за развите на Обединените нации (ПРООН) и нейният
Глобален екологичен фонд (ГЕФ), Регионален проект за района на река
Дунав (РПРД)115 цели да подобри околната среда по басейна на река Дунав,
за защити нейните води и да поддържа и управлява природните ресурси в
полза на неговата природа и хора. РПРД помага на 13 държави по тази река да
изпълняват Конвенцията за опазване на река Дунав на първо място чрез
намаляване на биогенното и токсично замърсяване и засилване на
трансграничното сътрудничество в този район с много държави. Чрез
партнирнето си с много правителства, индустрии, НПО и местни общности,
РПРД осигурява както техническа, така и финансова подкрепа. Той има и
сложна стратегия за обществено участие и комуникации, която гарантира, че
всички заинтересовани страни по Дунава са информирани за съответните
проблеми и могат да отразят своите притеснения чрез съответното действие..
РПРД е част от стратегическо партньорство по ГЕФ за намаляване на биогенното
замърсяване в река Дунав и басейна на Черно море за 95 милиона долара. Това е
един от най-големите и може би най-амбициозен свързан с вода проект на
ГЕФ. Партньорството по ГЕФ подкрепя целта на Комисията за Дунав и Черно
море за намаляване на биогенното и токсично натоварване, за да могат
екосистемите на Черно море да си възвърнат нивата и условията, които са
съществували през шейсетте година на двайсти век.

Националните инициативи за устойчиво развитие и „Дневен ред
21“ обикновено покриват темите на биоразнообразието и опазването
на природните ресурси. Общини в ЕС27 са възприели местни
програми по „Дневен ред 21“, но има значителни разлики между
страните членки, тъй като нивата на участие на всяка държава
варират от 10% до 65% от общия брой общини.
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ЕКОИНОВАЦИЯ
ПОДКРЕПА ЗА
ЕКОСИСТЕМИ

УСТОЙЧИВА
ЕНЕРГИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА
Тези програми предоставят здрава основа за анализ и планиране на
дейности, фокусирани върху защита на екосистеми.
Европейската енергийна програма за възстановяване е отделила
около 1 билион евро за демонстрация на улавянето на въглерод и
565 милиона евро за крайбрежни ветрови демонстрации.
(http://ec.europa.eu/energy/eepr/index_ en.htm).

Фондът за изследвания на въглища и стомана (ФИВС) подкрепя
изследователски проекти в секторите на въглища и стомана.
Измежду другите аспекти, тези проекти насърчават защита на
околната среда и намаляване на емисиите от CO2 от използването
на въглища и производството на стомана. Обшо 55 милиона евро
годишно се поставят на разположение на университети,
изследователски центрове и частни фирми за финансиране на
проекти, които имат отношение към целите на фонда.
Програмата за финансиране NER300 по инициативата на
главна дирекция „Климат“ за инициатива за подкрепа на
демонстрации,
предоставя
значително
финансиране
за
голямомащабни демонстрации на нисковъглеродни технологии в
Европа и също така е най-голямата в света програма в тази област.

116 http://ec.europa.
eu/agriculture/bioenergy/

Общата земеделска политика (ОЗП)116 подкрепя както предоставянето на
биоенергия от земеделие и гори, така и използването на биоенергия във ферми

index_en.htm

и в селски райони.

Европейската инвестиционна банка предлага заеми в различни
формати за подкрепя на енергийни инвестиции, които зависят от
размера и категорията на проекта. Целта за заем „за енергия“ е била
определена на 7 билиона евро за 2009 г. и 2010 г..
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РЕЛЕВАНТНО
СТ КЪМ
ОБЛАСТ

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛАВАЩИ ОРГАНИ НА ЕФРР

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ

БКЕЕ

Балтийски клъстър за екоенергия

ОЗП

Общата земеделска политика

АРП

Анализ разход-полза

КФ

Кохезионен фонд

ОПР

Общата политика за рибарство

CH4

Метан

CO2

Въглероден двуокис

ОСР

Общата стратегическа рамка

КСО

Корпоративна социална отговорност

C2C

„От люлка до люлка“

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
EcoAP

План за действие за екоиновации

ЦПМСП-СРВ Център за производствени МСП в Северен Рейн Вестфалия

ЕСЕМО

Европейска схема за еко-управление и одит

ЕФМДР

Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ФЕУ

Фирма за енергийни услуги

ESF
ЕСФ

Европейски социален фонд

ETAP
ПДЕТ

План за действие за екологични технологии

ЕС
EU

Европейски съюз

ГИС

Географска инормационна система

ЗОП

Зелена обществена поръчка

GW

Гигават

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИЕЕП

Институт за европейска екологична политика

МОТ

Международна организация на труда

ИМП

Интегрирана морска политика

ISO

Международна организация за стандартизация

МСЗП

Международнен съюз за защита на прирадата

СИ

Съвместно изпълнение

kWh

Киловатчас
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УО

Управляващ орган

МКА

Многокритериен анализ

СЧ

Страна членка

MW

Мегават

МИО

Мониторинг и оценка

НПО

Неправителствена организация

НПИС

Национална програма за индустриална симбиоза

СРВ

Северен Рейн-Вестфалия

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОП

Оперативна програма

ОППИ

Оперативна програма „Предприятие и иновация“

ОУ

Оценка чрез участие

РЕЦ

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

СИИ3

Стратегия за изследвания и иновации за интелигентна специализация

ИТРИ

Изследвания, технологични разработки и иновации

ИР

Изследвания и разработки

ИИ

Изследвания и иновации

План СЕТ Европейският план „Стратегически енергийни технологии“
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МСП

Малки и средни предприятия

ИЕСБР

Икономика на екосистеми и биоразнообразие

TEKES

Финландска агенция за технологии и иновации

ОП

Опазване на природата

ПОНОС

Програма на Обединените нации за околна среда

САЩ

Съединени Американски Щати

Европейска Комисия
Съчетаване на интелигентен и устойчив растеж чрез интелигентна специализация
2012 – 104 стр. – 21х 29,7 см.
ISBN978-92-79-27345-2
Doi: 10.2776/70221

НАЧИНИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ НА ЕС
Безплатни публикации:

Чрез книжарницата на ЕС (http://bookshop.europa.eu)

В представителствата или делегациите на Европейския съюз. Можете да получите координатите им за
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Платен абонамент (напр. годишното течение на „Официален вестник" на Европейския Съюз и доклади от дела пред
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