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Проектът DATA4ACTION се съфинансира от Европейската комисия по програма “Интелигентна енергия—
Европа” и цели да създаде модели за обмен на данни между местните власти и енергийните доставчици.

Основно предизвикателство при борбата с промяната на климата са навременните, надеждни данни, които

могат да подкрепят местните и регионалните политики и планове за устойчиво енергийно развитие. Това

общо предизвикателство изисква общо решение. Основните доставчици на енергийни данни са: 1. Местни-

те власти, те са и основни енергийни потребители; 2. Енергийни експерти, включително регионални обсер-

ватории; и 3. Доставчици на енергийни данни, включително производители на енергия, оператори разпре-

деление и снабдяване.

В рамките на европейското и националното законодателство няма задължения за енергийните оператори

да предоставят местни енергийни данни на местните власти. Така обмена на данни се реализира само на

доброволни начала. Но местните власти се нуждаят от улеснен достъп до данни .

Добра практика: Споделяне на данни — Няколко европейски оператори разпределение като ENEL в Италия,

ERDF във Франция, и EON в Чехия вече споделят своите териториални данни за устойчиво енергийно плани-

ране с общини. Това е постигнато на доброволни начало, но операторите искат да се дефинират техните ро-

ли в процеса на споделяне. Във Франция, споделянето на териториални данни за устойчивото енергийно

планиране е заложено в законодателството за енергийно развитие.

Data4Action: Обобщение на споделянето на опит между енергийните обсерватории

DAT4CTION: предизвикателството за споделяне на данни

Няколко регионални енергийни агенции [ EnergiKontor Norr, IRE Li-

guria, Ente Vasco de la Energia y Ihobe и Rhônalpénergie-

Environnement) вече успешно са създали обсерватории в рамките

на съществуващи организации със силна връзка с местните власти.

Те споделиха знание и опит с начинаещи организации в рамките на

проект Data4ac on. Дейностите в рамките на този обмен са основани на подробно описание на нуждите и

предишния опит на партньорите в области като управление на партньорства, управление на енергийни

данни и комуникация. Обощение на обмена можете да прочетете в този документ.



Дейности в DATA4ACTION / Обмен на опит
Сътрудничество между RAEE и SPL Energies в Data4Action

RAEE е регионалната енергийна агенция на Оверн-Рон-Алп и отго-

варя за енергийната и екологична обсерватория на регионално

ниво. RAEE създаде индикаториза мониторинг на регионалните и

местни Планове за устойчиво енергийно развитие, но те са много

и трябва да бъдат преразгледани, за да отговарят на новите изиск-

вания. SPL Energies Reunion е обществена местна компания, във

френската провинция Ил де ла реюнион в Индийския океан, на

която е оператор от 10 години. Регионалната обсерватория е отго-

ворна за мониторинга на регионалния план за устойчиво енергийно развитие въз основа на индикатори, кои-

то се обновяват периодично. Тя е член на мрежата RARE за регионални енергийни агенции; в рамките на пар-

тньорството се проведоха няколко срещи за обмен. RAEE и SPL Energies Reunion се съгласиха да работят заед-

но по енергийните индикатори в рамките на DATA4ACTION. Идеята за сътрудничеството представена в тази

диаграма.

Всички територии пряко или непряко са включени в енергийното развитие на страна, създават, реализират,
правят мониторинг и оценка на териториалното развитие, нуждата от надеждни данни за енергийното пот-
ребление енергийното производство и парниковите емисии. Дори ако много данни станат публични по ли-
ния на регионалните енергийни и екологични обсерватории, предизвикателството за глобалните индикатори,
отговарящи за различните цели на заинтересованите страни, остава. Всъщност отвъд данните за крайното
енергийно потребление по сектор, енергоносител, потребление, заинтересованите страни искат смислени
индикатори и разбираеми концепции:

 Мобилизиране на местните ресурси и планиране на ВЕИ;

 Енергийно автономни територии;

 Влияние върху местната икономика.

Прочетете повече за обмена тук.



Дейности в DATA4ACTION / Обмен на опит
Обсерваторията на Метрополитен Торино

Обсерваторията на метрополитен Торино събира енергийни данни от общините, 60 местни енергийни операто-

ра и заинтересовани страни и национални и регионални институции. Доброто партньорство, което е установе-

но с тях, заедно с непрекъснатия обмен на данни, са ключовите фактори за поддържане на бази данни с надеж-

дна информация.

Всички данни за отнасят до 315 общини за метрополитена и се предоставят без такса на общини, изследовател-

ски институти и експерти. Данните се анализират за целите на базови емисионни инвентари за крайното енер-

гийно потребление във всяка община. Данните за енергийното потребление се предоставят за сградите

(жилищни, частни и бизнеси) и за транспортния сектор.

Една от силните страни на Обсерваторията е способността й непрекъснато да събира и обработва данни.  Дока-

то потоците на данни идват от различни източници, използването на данни и ефективната обработка улесняват

достъпа до тях от страна на местните власти. Предоставят и подкрепа за интерпретирането и представянето на

информация.

За да развие своята роля, обсерваторията трябва да намери нови начини за придобиване и анализиране на

подходящи данни, които иначе трудно се откриват. Това допринася за надеждността и полезността на работата

на обсерваторията. За повече информация: www.ci ametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energe che/

osservatorio-energia

Проектът Data4Ac on в сътрудничество с Конвента на Кметовете

организира уебинар предостави уникална възможност за участни-

ците да участват и дискутират теми по отношение климата и енер-

гията. Опитът на няколко регионални обсерватории, както и потен-

циала за приложението на този опит беше дискутирано. Това беше

последвано от дискусия за ориентацията и бъдещето развитие на

енергийните и екологичните обсерватории.

Уебинар на Data4Action, ENERGee-Watch & Конвента на
кметовете — Развитие на климатични, енергийни и еколо-
гични обсерватории



Дейности в DATA4ACTION / Обмен на опит
Обменът между Метрополитен Торино и провинция Тревизо

Метрополитен Торино и Провинция Тревизо споделиха своя опит

в реализирането на решения за енергиен мениджмънт в общест-

вени сгради с цел постигане на икономически и енергийни спестя-

вания. Двата партньори са опитни, въпреки че не са имали толкова

много задачи като обсерватории.

Метрополитен Торино, като координатор на Конвента на кметове-

те, оказва техническа подкрепа на общини, които искат да имат

План за устойчиво енергийно развитие. Благодарение на проект

Data4Ac on, метрополитенът е развил ролята си на обсерватория,

а като партньор в проекта 2020Together се е сблъсквал с Договори

с гарантиран резултат – EPC - за енергийно обновяване на общест-

вени сгради. Община Тревизо е местна власт, силно ангажирана с

техническото координиране на Конвента на кметовете на местно ниво. От 1999 те са започнали програма за

енергиен мениджмънт в 100 гимназии. Повече информация за обмена можете да прочетете тук.

Нови стъпки при мултиплицирането на Обсерваторията ANERGO: транс-
ферът на опит на ALEA и AEEPM

ALEA и AEEPM са енергийни агенции, основани в Румъния в рамките

на програма Интелигентна енергия—Европа на ЕК. Те са участвали

заедно в няколко проекта и други инициативи за енергийна ефек-

тивност.

Както беше предвидено в рамките на проект DATA4ACTION – в който

ALEA е национален партньор от Румъния – енергийната агенция за-

почна процеса по мултиплициране на своята обсерватория ANERGO

(създадена през юни 2015 г.) за региона Алба Юлия в нов регион в

Румъния. След отворена покана и избор на базата на индикатори,

предоставени от проекта DATA4ACTION, избраният партньор беше

AEEPM – румънската енергийна агенция от проект MESHARTILITY. В основата на обмена на знания беше план

за действие, наречен “Двустранен обучителен план”, който беше подписан от ALEA и AEEPM и ще подкрепи процеса на

обмен на знания и подкрепа за новия партньор – AEEPM. Планът за действие в структуриран така че определя основните

стъпки и техния времеви диапазон. Прочетете повече за обмена тук.



Дейности в DATA4ACTION / Обмен на опит
Насоки и докладване в рамките на Конвента на кмето-
вете за климата и енергията

Нови насоки в рамките на Конвента на кметовете за климата и енергията

За подкрепа на нови членове на Конвента на кметовете за климата и енергията, създаден през октомври

2015, Конвента на кметовете обнови своята рамка за докладване.

Новата рамка за насоки и докладване, създадена през юли 2016, е резултат от консултативен процес с екс-

перти на регионалните и местни власти и други заинтересовани страни, ръководени от инициативите Конвен-

та на кметовете и Кметове адаптирайте се. Насоките за новите Устойчиви планове за действие за климата и

енергията (SECAP) са налични за подписалите, така че те да докладват целите и дейностите си за 2030, както и

дейностите си за климатична адаптация. Предлага някои графични елементи, за да подкрепи подписалите в

при отчитане, визуализиране и оценка на мерките.

За сега новите насоки са налични само в ексел формат. Целта е да се даде на новите подписали работна вер-

сия на бъдещия документ, които ще бъде издаден през 2017 г.

Пларформата за докладване на Конвента остава официална за представяне на Плановете за действие и мо-

ниторинговите доклади в рамките на инициативата.

Местните власти, ангажирани с целите 20-20-20 на Конвента накметовете, ще продължат да използват плат-

формата като преди. Подписалите Конвента за климата и енергията могат да използват настоящата онлайн

платформа за докладване на дейностите за климата до 2030. Вднага щом са създадени новите шаблони за

2017 г., пълното отчитане на дейностите ще става  с онлайн платформата .

 Свалете шаблона за SECAP (ексел формат)

 Свалете “Насоки на конвента на кметовете за климата и енергията”

 Посетете секцията за въпроси и отговори за повече информация

На 24 - 26 януари 2017 ще се състои Европейската конференция за енергийно разви-

тие в Бордо, Франция. Това е годишно събития за местните заинтересовани страни от

процеса на енергийно развитие и климатична адаптация. От 2011 г. това събитие се

съорганизира от метрополитен Бордо, Дънкирк и ADEME, и се отправят покани към

национални и международни организации да участват в програмата. Повече инфор-

мация прочетете тук.

Европейска конференция за енергийно развитие в Бордо
— 24, 25 & 26 януари 2017


