СЕМІНАР-ДИСКУСІЯ “ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ УРЯДОВИХ ОРГАНІВ В
СФЕРІ ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ БІОМАСОЮ”
18 лютого 2015 р.

Проект
«Сприяння заміщенню природного газу біомасою
при виробництві теплової енергії»

Олійник Є.М., координатор проекту

Загальна інформація про проект
Джерело фінансування: фінансування здійснюється через компанію
«IRG» за підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID)

Повна назва виконавця: ГО «Агентство з відновлюваної енергетики»
Тривалість: січень 2015- листопад 2015
Основна ідея: продовження реалізації проекту «Муніципальна
енергетична реформа»
Географія проекту: орієнтована на міста-партнери Проекту МЕР
«Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам’янецьПодільський, Кривий Ріг, Краматорськ, Луцьк, Львів, Павлоград, Рівне,
Суми, Тернопіль, Херсон, Хмельницький, Чернігів»
Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID.
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Мета Проекту
Посилення

економічного

розвитку

міст-партнерів

та

зміцнення

їх

енергетичної незалежності через ефективну підготовку та реалізацію
проектів в сфері виробництва теплової енергії з біомаси, а також створення
умов для залучення інвестицій, що забезпечить доступність та якість послуг
теплопостачання.

Проблеми, вирішенню яких сприяє Проект:
Націлений на вирішення питань організації надійного забезпечення
теплопостачання міст України за умови дефіциту енергетичних ресурсів,
обмеженого доступу до фінансових ресурсів та відсутності належних
комунікацій між представниками уряду, муніципалітетів та бізнесу.
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Цілі Проекту:
•

налагодження співробітництва між представниками уряду, муніципалітетів
та бізнесу та підвищення рівня обізнаності спеціалістів з підготовки та
реалізації біоенергетичних проектів

•

підтримка муніципалітетів в енергетичному плануванні та підготовці ТЕО
інвестиційних проектів енергетичного використання біомаси

•

збільшення частки використання біомаси в енергетичних балансах містпартнерів та скорочення викидів парникових газів та об’єднання зусиль
для реалізації спільних інвестиційних біоенергетичних проектів

•

розповсюдження кращих практик
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Завдання Проекту:
• провести серію навчальних семінарів
• проаналізувати МЕП 5и міст-партнерів та розробити рекомендації, щодо
стратегії виробництва теплової енергії з біомаси та заміщення
природного газу
• підготувати та видати Посібник з розробки та впровадження проектів
енергетичного використання біомаси в житлово-комунальному
господарстві та бюджетній сфері
• розробити ТЕО пілотних проектів та підготувати інвестиційні пропозиції
потенційним інвесторам для залучення фінансування
• здійснювати інформаційна підтримка проекту та його учасників
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Графік Проекту:
1 міс.

2 міс.

3 міс.

4 міс.

5 міс.

6 міс.

7 міс.

8 міс.

9 міс.

10 міс.

11 міс.

Семінар для урядовців м.Київ

Ознайомлювальний семінар та
навчальний семінар з
відвідуванням обєктів м.Київ
Відбір 5 міст
для подальшої
співпраці
Аналіз МЕП, розробка рекомендацій, щодо
енергетичного використання біомаси при
заміщенні газу
Розробка Посібника
Навчальний семінар з розробки
ТЕО біоенергетичних проектів,
м.Київ
Розробка ТЕО "пілотних" проектів та пошук джерел фінансування
в містах-партнерах - 5 міст
Інформаційна підтримка Проекту у відкритих джерелах
Презентація результатів
Проекту, ТЕО, Інвестиційних
пропозицій в містах-партнерах
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Дякую за увагу!
Олійник Євген Миколайович,
координатор проекту, старший консультант
ГО "Агентство з відновлюваної енергетики"
Україна, 03067, Київ-67, а/с 66
Тел: +380 44 453 2856; 456 9462
Факс: +380 44 456 9462; 453 2856
E-mail: oleynik@rea.org.ua
http://www.rea.org.ua
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