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Представители на общини от Европа получиха вдъхновение от Фрайбург,
Германия, как да осъществяват местната енергийна политика
Над 180 участници, представляващи градове и общини от 18 европейски държави,
включително кметове, заместник-кметове и членове на общински съвети, се събраха във
Фрайбург, Германия, за да се учат от радикалните усилия на града за повишаване на
енергийната ефективност. В рамките на проекта Covenant capaCITY, в сътрудничество с
местната инициатива за използване на ВЕИ, от 23 до 25 октомври 2013 г. се проведоха
опознавателно пътуване и семинар.
"Беше изключително интересно да науча как градът е превърнал енергията в мощен
инструмент за подобряване на устойчивостта. Опознавателното пътуване и семинарът
предоставиха богатство от идеи, които могат да бъдат адаптирани към нашия собствен
контекст" заяви Антонио Марко Дала Поца, съветник по устойчивостта и планирането на
град Виченца, Италия.
Участниците чуха от първа ръка за предизвикателствата пред града и намерените
решения при прилагането на образцови енергийни политики във Фрайбург. Клаус Хопе
от отдела по енергетика и Дитер Буц от отдела за управление на отпадъците очертаха
как градът използва своята енергийна политика да достигне по-широки цели по
отношение смекчаването на изменението на климата.
Зеленият квартал Vauban беше първата спирка на опознавателното пътуване. Бивша
военна база, превърната в жилищен район през 1990 г., Vauban е международно
известен модел на устойчиво градско планиране.
Следващата спирка беше квартал Rieselfeld - модел за екологични жилища и найголемият проект за квартал в региона. Всички жилища са построени като нискоенергийни
сгради, като използването на възобновяема енергия и централно отопление са част от
една далновидна енергийна концепция.
Участниците разгледаха също така сградата на "Buggingerstraße 50" - първата
многоетажна сграда в Германия, реновирана до достигане на стандарта „Пасивна къща”.
Сега сградата консумира 78% по-малко енергия, отколкото преди реновирането при
минимално повишение на наема на живущите в нея.
Последната спирка беше обиколка на съоръжения за рециклиране на отпадъци в
квартал Haslach. Политиката по управление на отпадъците на град Фрайбург се
основава на строги принципи за устойчивост и благоприятства предотвратяването на
образуването на отпадъци, следвано от оползотворяването на отпадъците и най-накрая,
ако няма друга алтернатива, екологично обезвреждане.
Семинарът на тема "Зелени обществени поръчки и финансиране на проекти за
оползотворяване на местни ВЕИ", който се проведе на третия ден, беше насочен към
подобряване на достъпа до финансиране на устойчиви енергийни проекти - особено
важна тема във време на мащабни финансови икономии в Европа.
Събитието беше подкрепено от проекта Conurbant (в който участват общини от област
Враца) и град Фрайбург, с участието на проекта LEAP (в който партньор е Столична
община). Covenant capaCITY, Conurbant и LEAP се подкрепят от програма Интелигентна
енергия за Европа на Европейската комисия.

ICLEI - Местни власти за устойчиво развитие е световна водеща асоциация на градовете и
местните власти за устойчиво развитие. ICLEI е мощно движение на 12 мега града, 100 супер
града и 450 големи градове и градски региони, както и 450 малки и средни градове в 83 страни.
ICLEI насърчава действията на местно равнище за глобална устойчивост и подпомага градовете
да станат устойчиви, ефективно да използват ресурсите, биоразнообразни и с ниски въглеродни
емисии; да изграждат интелигентни инфраструктури, както и да разработват всеобхватна зелена
градска икономика с крайната цел за постигане на здрави и щастливи общности.
Проектът Covenant capaCITY поема предизвикателството да подпомогне развитието на поустойчиви енергийни общности в цяла Европа. Той предлага цялостна европейска програма за
изграждане на капацитет на местните власти за подкрепа на всички етапи на разработването на
План за действия за устойчива енергия - от мотивация и планиране до изпълнение, наблюдение и
оценка. Проектът подкрепя общините да се присъединят към Споразумението на кметовете.
Проектът CONURBANT разработва приобщаващ партньорски подход за въвличане на
агломерациите в ЕС и предлага на средните и малките градове партньорска подкрепа и обучение
между по-опитни и по-малко опитни общини.
Проектът LEAP запълва празнината между дейностите отдолу-нагоре на местно равнище и
енергийната програма на ЕС чрез институционализиране на устойчивата енергийна политика в
дейността на общините.
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