Informatīvs ziņojums
2020. gada oktobris
C-Track 50 projekts, ko saskaņā ar
pētniecības
un
inovācijas
pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”
finansē ES, mobilizē un atbalsta vietējās
un reģionu iestādes ar enerģētiku un
klimatu saistītajā plānošanā, lai līdz
2050. gadam panāktu noturību pret
klimata pārmaiņām un neitrālas oglekļa
emisijas. Projektu īsteno 11 ES valstis, proti,

Eiropas vebinārs par iedzīvotāju finansējuma piesaistīšanu
Otrajā C-Track 50 vebinārā, kas notika 9. jūnijā, tika apskatīta tēma, kas ir aktuāla
vietējām kopienām. Palielinās Interese par iedzīvotāju gādāta finansējuma
piesaistīšanu. 130 ieinteresētās puses noskatījās pasākumu.
Pieredze, kurā dalījās sabiedrībā zināmi runātāji, skāra energokooperatīvus, pūļa
finansējumu un kombinētās obligācijas. Plašāka informācija par pasākumu, tostarp
prezentācijas un tā ieraksts, ir pieejama šeit.

Austrija, Francija, Grieķija, Horvātija, Latvija,
Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija, Ungārija
un Vācija.

C-Track 50 dalība ES Reģionu nedēļā
Šī gada 14. oktobrī C-Track 50 kopīgiem spēkiem ar PROSPECT 2030 (Interreg) un
E-Fix projektiem (A2020) organizēja virtuālu jautājumu un atbilžu sesiju Eiropas
Reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros. Projekta partneri uzaicināja divus ekspertus,
lai apspriestu reģionu lomu ES mērķa par neitrālām oglekļa emisijām īstenošanā –
Pžemislavu Komarņicki [Komarnicki] no Fraunhofera energosistēmu un
infrastruktūras pētījumu institūta un Mišelu Sansoni [Sansoni], mazo un vidējo
uzņēmumu izpildaģentūras (EASME) projektu konsultanti.

C-Track 50 risina divas pamatproblēmas –
sadarbības trūkumu starp dažādu līmeņu
iestādēm integrētas enerģētikas un klimata
politikas plānošanā un pieredzes trūkumu
Eiropā ilgtermiņa plānošanā visos pārvaldes
līmeņos.
Kopumā C-Track 50 būs nozīmīgs ieguldījums
ES enerģētikas un klimata 2030. un
2050. gada mērķu sasniegšanā, sekmējot
daudzlīmeņu pārvaldību, atbalstot valsts
iestādes enerģētikas politikas ilgtermiņa
prioritāšu noteikšanā un veicinot vietējā un
reģionālā līmeņa plānošanu enerģētikā.

Piedaloties vairāk nekā 50 dalībniekiem, sesija noritēja ļoti veiksmīgi, un tajā
aplūkoja vairākus tēmai veltītus aspektus – no tehnoloģijām līdz finansēšanai,
ieskaitot sociālo akceptējamību. Pilno ziņojumu lasiet šeit.
C-Track 50 zināšanu krātuve
Tagad ir pieejams jauns instruments, kas ļauj pilsētu pašvaldībām nostiprināt
zināšanas par ilgtermiņa plānošanu enerģētikā – C-Track 50 zināšanu krātuve.
Atzīstot, cik grūti vietējām iestādēm ir piekļūt jau esošajiem materiāliem par
politikas plānošanu, zināšanu krātuve ir izveidota kā nozīmīgs portāls zināšanu
izplatīšanai starp pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm, lai informētu tās par
atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes izmantošanu vietējā un reģionu
līmenī. Šim portālam var piekļūt šeit. Aplūkojot tīmekļa vietni valsts valodā, var iegūt
informāciju par katru valsti.

Kas notiek C-Track 50 partnervalstīs?
Koprivnicas pilsēta un Horvātijas Ziemeļu reģionālā enerģētikas aģentūra
ieguva prestižo Eiropas izcilības balvu ilgtspējīga un inovatīva iepirkuma jomā.
Uzsāktā tirgus dialoga mērķis bija informēt tirgus dalībniekus un iesaistīt tos
pirmajā šāda veida partnerībā Horvātijā, un žūrija to pozitīvi novērtēja. No
paneļblokiem celta bērnudārza plaša rekonstrukcija bija projekta uzdevums.
C-Track-50 sniedza atbalstu projekta sākotnējās tehniskās izpētes un
projektēšanas veikšanai. Rekonstrukcijas laikā ne vien atjaunoja ēkas
energosistēmu, bet arī pilnībā pārbūvēja iekštelpas.
Rīgas plānošanas reģions Latvijā strādā ar pašvaldībām, lai sagatavotu projekta pieteikumu par mobilitātes punktu izveidi. Šajā
saistībā tika organizētas sanāksmes ar Eiropas Investīciju banku (EIB), lai apspriestu ELENA programmas prasība. Pašlaik rit darbs
pie pirmspieteikuma veidlapas sagatavošanas. Ņemot vērā iepriekšējas pieredzes trūkumu darbā ar ELENA projektiem Latvijā, šis
darbs ir ļoti nozīmīgs iesaistītajajām pusēm.
FAEN, Astūrijas reģionālā enerģētikas aģentūra Spānijā, ir pabeigusi darbu ar pašvaldībām un
sagatavojusi 10 ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus. Šajos plānos un to rezultātā tapušajos
rīcībās, pašvaldības galvenokārt akcentējušas ielu apgaismojuma atjaunošanas projektus. FAEN ir
sniegusi atbalstu, nodrošinot sadarbību energoauditu, iesniegumu tehniskās dokumentācijas, publisko
līgumslēgšanas procedūru dokumentu sagatavošanā, kā arī pastāvīgi sniedzot atbalstu visā procesa
gaitā.
FAEN ir arī strādājusi ar energopakalpojumu uzņēmumiem (ESCO), kuri veic sākotnējos ieguldījumus un
uzstādīto iekārtu apsaimniekošanu. Līdz šim vairāk nekā 6 pašvaldības ir ieguvušas vajadzīgo
finansējumu no valsts subsīdijām.
Lielpolijas reģions Polijā ir strādājis ar pašvaldībām, nodrošinot atbalstu zemas emisijas ekonomikas plānu pielāgošanā
Ilgtspējīgiem enerģētikas un klimata rīcības plāniem. Vienlaicīgi ar tehnisko atbalstu pašvaldībām notiek plānošanas dokumentu
caurlūkošana, tos aktualizējot un saskaņojot, lai integrētu tajos ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus. Īpaša uzmanība ir
pievērsta ESCO finansēšanas modelim, kuru līdz šim Polijā plaši neizmanto.
AREAM, Madeiras reģionālā enerģētikas aģentūra Portugālē, ir atbalstījusi Funšalas pašvaldību darbā pie elektroautomobiļu euzpildes staciju izveidošanas. Madeiras reģions ir arī saņēmis atbalstu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabojumu veikšanai.
Ir ieguldīts darbs vairāk nekā 110 pašvaldību atbalstam 11 valstīs visos enerģētikas un klimata politikas plānošanas aspektos un
finansējuma piesaistīšanai projektiem, kas izraudzīti kā prioritātes Plašāk
Turpiniet interesēties par mūsu ziņām un turpmākajām darbībām veltītajiem pasākumiem, kas notiks jūsu valstī!!

C–Track 50 projektam ir gūts finansējums no Eiropas Savienības pētniecības un
inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotāciju līgumu Nr. 784974
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