ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ДЕЙНОСТИ
на ЕкоЕнергия в подкрепа на членовете на мрежата при изпълнението
на задълженията по Закона за енергийната ефективност

В изпълнение на годишните си програми и в рамките на различни
международни проекти Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
предоставя на своите членове следните по-важни услуги:
(а) Обучение на местни ръководители и специалисти
- Кратък учебен курс по общинско планиране и управление на
общински ръководители и специалисти. Продължителност 2 работни дни. Курсът
е платен, с намаление за членове на ЕкоЕнергия. Подготвя се вариант на
дистанционно обучение. Сертифициране на общински енергийни мениджъри.
- Пълен учебен курс по общинско енергийно планиране за общински
ръководители и специалисти. Продължителност 3 работни дни (един следобед,
един цял ден и един предиобед) в 2 учебни сесии в продължение на 2 месеца.
Включва учебни занятия и домашна работа, както и заключителен тест. Курсът е
платен, с намаление за членове на ЕкоЕнергия. Подготвя се вариант на
дистанционно обучение. Сертифициране на общински енергийни мениджъри.
- Кратък учебен курс за създаване и поддържане на общинска
енергийна информационна система. За членове на мрежата обучението и
специализираният софтуер се предоставят безплатно.
- Кратък учебен курс за използване на софтуерната платформа на
кампанията Дисплей за създаване на плакат/етикет с енергийните характеристики
на сградите и мерки за подобряването им. За членове на мрежата обучението се
предоставя безплатно.
- Обучение на специалисти, работещи в общинските информационни
бюра по енергийна ефективност. Курсът е платен, с намаление за членове на
ЕкоЕнергия.
- Обучение по разработване на проекти за енергийна ефективност с
бизнес планове. Курсът съдържа и специализирани модули по финансиране на
проекти за енергийна ефективност. Курсът е платен с намаление за членове на
ЕкоЕнергия.
планиране.

Учебно помагало с практически пособия по общинско енергийно

- Поредица «Десет книги за зелената архитектура» - заплаща се след
регистрация в сайта www.buildingreen.net.
Присъствените учебни курсове се провеждат при набиране на
определен минимален брой участници.

(б) Специализирани услуги и техническа помощ
- Енергийни обследвания на общински сгради и издаване на
сертификати за енергийните характеристики на сградата.
- Пилотно проектиране за изграждане на нови или за обновяване на
съществуващи сгради. Проектирането се извършва в съответствие с изискванията
за нискоенергийни и пасивни сгради, насърчавани от Европейския съюз.
- Техническа помощ за създаване и поддържане на общинска
енергийна информационна система и обучение на общински специалисти на
място (безплатно за общините от мрежата).
- Техническа помощ за разработване на общински енергийни
програми (по индивидуално договаряне). За общините от мрежата се предлага
намаление на цената.
- Техническа помощ за изграждане и укрепване на общинските звена
за управление на енергията.
- Техническа помощ за разкриване на общински информационни
бюра по енергийна ефективност.
- Техническа помощ и съдействие за организиране на Общински дни
на интелигентната енергия.
- Организиране на работни семинари и работни срещи по актуални
теми в съответствие с годишен план, приет от Общото събрание на ЕкоЕнергия.
- Периодично информиране за дейности, нормативни актове и
успешни практики в областта на енергийната ефективност.

