Индикатори за мониторинг на Интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективностна ниво трансграничен регион Русе-Гюргево
Ниво на
измерване
(Вид
индикатор)
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Обект на измерване

Мерна единица

Базова
стойност
(базова
година
2020)

Брой

0

2

4

Собствени проучвания

Създаване на нови работни места в сферата на
ВЕИ и на оползотворяване на мерки за
енергийна ефективност в трансграничния
регион Русе-Гюргево

% от базовата стойност

0

6.0%

10.0%

Собствени проучвания

Намаление на вредните емисии, вследствие
използването на ВЕИ и на оползотворяване на
мерки за енергийна ефективност в
трансграничния регион Русе-Гюргево

% от базовата стойност

2020=100*

95.0%

85.0%

Национални органи по околна среда на България и
Румъния

Увеличение на относителния дял на
инсталирана мощност от ВЕИ

% от базовата стойност

2020=0*

10.0%

20.0%

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
за Област Русе и М Р Р Б, публичната
администрация и Европейските фондове за Окръг
Гюргево

Индикатор

Увеличение на ПЧП проекти в сферата на
възобновяемите източници на енергия в
трансграничния регион Русе-Гюргево

МИСИЯ: Да се ускори приложението на ВЕИ и на
мерките за енергийна ефективност за подкрепа на
балансираното и устойчиво развитие на общините в
трансграничния регион Русе-Гюргево чрез избор на
перспективен технологичен микс, организация и
ефективно партньорство за прилагане на ноу–хау от
страна на водещи региони на EС

Междинна Целева
стойност стойност
/2024г./
/2027г./

Източник на информация

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на институционалния капацитет и стимулиране на сътрудничество за използване на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в трансграничния регион Русе-Гюргево
ПРИОРИТЕТ 1.1: Координиране планирането и изпълнението на инициативи по разработване и прилагане на ефективни политики за използването на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в трансграничния регион
Русе-Гюргево
Специфична цел 1.1.1: Развитие на активно
застъпничество сред медии, власти, бизнес и НПО
за реализация на проекти за ефективно използване
на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в
трансграничния регион Русе-Гюргево

Повишена подкрепа за реализация на проекти за
ефективно използване на ВЕИ и мерки за
енергийна ефективност в трансграничния
регион Русе-Гюргево

% от базовата стойност

0

10%

25%

Доклади за изпълнение на Стратегията

ПРИОРИТЕТ 1.2: Развитие на трансграничното сътрудничество за разработване и реализиране на ефективни политики за използване на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в трансграничния регион Русе-Гюргево
Специфична цел 1.2.1: Развитие на регионални и
общински партньорства за реализиране на
ефективни политики в използването на ВЕИ и мерки Брой на установените партньорства
за енергийна ефективност в трансграничния регион
Русе-Гюргево
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Брой

0

3

9

Доклади за изпълнение на Стратегията

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Подобряване на системата и инфраструктурата за достъп до знания и информация на потенциални инвеститори в сферата на „зелената икономика“
ПРИОРИТЕТ 2.1: Повишаване на капацитета на потенциални заинтересовани страни в сферата на „зелената икономика“
Специфична цел 2.1.1: Поддържане на обществен
дебат за реализиране на иновативни решения в
сферата на „зелена икономика“ в трансграничния
регион Русе-Гюргево

Брой медийни публикации, свързани с
реализиране на иновативни решения в сферата
на „зелена икономика“ в трансграничния
регион Русе-Гюргево

Брой

0

7

18

Доклади за изпълнение на Стратегията

Специфична цел 2.1.2: Повишаване знанията и
уменията на публичните органи, бизнеса и НПО за
реализиране на иновативни решения за „зелена
икономика“ в трансграничния регион Русе-Гюргево

Брой инициативи за повишаване на капацитета
на заинтересованите страни

Брой

0

4

14

Доклади за изпълнение на Стратегията

0

1

1

Доклади за изпълнение на Стратегията

ПРИОРИТЕТ 2.2: Подобряване на системата за достъп до информация на потенциални инвеститори в сферата на „зелената икономика“
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Специфична цел 2.2.1: Подобряване на системата за Подобрена система за достъп до информация на
достъп до информация на потенциални инвеститори потенциални инвеститори в сферата на
в сферата на „зелената икономика“
„зелената икономика“

Брой

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Балансирано оползотворяване на местния потенциал на ВЕИ и ускоряване на прилагането на мерки за енергийна ефективност
ПРИОРИТЕТ 3.1: Подобряване на ефективноста при оползотворяване на местния потенциал на ВЕИ в ТГР Русе–Гюргево
Специфична цел 3.1.1: Идентифициране и прилагане
на съгласувани решения, с общи ползи за
Брой на установените партньорства
обществото от използване на ВЕИ в ТГР
Русе–Гюргево

Брой

0

2

6

Доклади за изпълнение на Стратегията

Специфична цел 3.1.2: Балансирано
оползотворяване на местния потенциал от ВЕИ

Брой

0

1

2

Доклади за изпълнение на Стратегията

Брой реализирани пилотни инфраструктурни
проекти в сферата на ВЕИ

ПРИОРИТЕТ 3.2: Ускоряване на прилагането на мерките за енергийна ефективност в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии на региона
Брой проведени проучвания относно
Специфична цел 3.2.1: Проучване на потребностите
идентифициране на дефицити в знания и
от знания и умения за прилагане на мерките за
умения за прилагането на мерките за енергийна
енергийна ефективност от заинтересованите страни
ефективност от заинтересованите страни в
в трансграничния регион Русе-Гюргево
трансграничния регион Русе-Гюргево

Брой

0

2

4

Доклади за изпълнение на Стратегията

Специфична цел 3.2.2: Създаване на условия за
опростяване на административните процедури по
идентифициране, планиране, изпълнение,
мониторинг и оценка на проектите за прилагане на
мерките за енергийна ефективност в сгради и
съоръжения на техническата инфраструктура в
урбаниизираните територии на региона

Брой

0

4

8

Доклади за изпълнение на Стратегията

Брой проведени проучвания сред
заинтересованите страни

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на институционалния капацитет и стимулиране на сътрудничество за използване на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в трансграничния регион Русе-Гюргево
ПРИОРИТЕТ 1.1: Координиране планирането и изпълнението на инициативи за разработване и прилагане на ефективни политики в използването на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в ТГР Русе-Гюргево
Специфична цел 1.1.1: Развитие на активно застъпничество сред медии, власти, бизнес и НПО за реализация на проекти за ефективно използване на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в ТГР Русе-Гюргево
Брой организирани събития/ форуми/ обучения
Мярка 1.1.1.1: Мотивиране на заинтересованите
по актуални и стратегически въпроси
страни и участие в периодични дискусии по
актуални въпроси за ефективно използване на ВЕИ и Брой проведени проучвания сред
мерки за енергийна ефективност в ТГР Русе-Гюргево заинтересовани страни относно актуални и
стратегически въпроси
Мярка 1.1.1.2: Провеждане на застъпнически
кампании за извършване на законодателни промени,
благоприятстващи ефективното използване на ВЕИ и
мерки за енергийна ефективност в трансграничния
регион Русе-Гюргево

Брой проведени каузи (вкл. разработени
предложения за законодателни промени),
благоприятстващи ефективното използване на
ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в
трансграничния регион Русе-Гюргево

Брой

0

4

8

Доклади за изпълнение на Стратегията

Брой

0

2

4

Доклади от проведени проучвания

Брой

0

2

4

Доклади за изпълнение на Стратегията

ПРИОРИТЕТ 1.2: Развитие на трансграничното сътрудничество за разработване и реализиране на ефективни политики в използването на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в трансграничния регион Русе-Гюргево
Специфична цел 1.2.1: Развитие на регионални и общински партньорства за реализиране на ефективни политики за използване на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в трансграничния регион Русе-Гюргево
Мярка 1.2.1.1: Идентиифициране и прилагане на
съгласувани решения, с обществени ползи от
приложениетъо на ВЕИ и мерки за енергийна
ефективност в ТГР Русе-Гюргево

Мярка 1.2.1.2: Осъществяване на независим
мониторинг в планирането и изпълнението на
инфраструктурни проекти за използване на ВЕИ и
мерки за енергийна ефективност в ТГР Русе-Гюргево

Брой разработени и съгласувани решения, с
обществени ползи за приложението на ВЕИ и
мерки за енергийна ефективност в ТГР РусеГюргево

Брой

0

2

6

Доклади от проведи анализи

Брой на установените партньорства

Брой

0

3

9

Партньорски договори и споразумения

Брой мониторингови доклади за изпълнението
на инфраструктурни проекти за използване на
ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в
трансграничния регион Русе-Гюргево

Брой

0

2

5

Мониторингови доклади

Мярка 1.2.1.3: Осъществяване на пилотни
инфраструктурни проекти в сферата на използване
на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в
трансграничния регион Русе-Гюргево

Брой трансгранични мрежи за участие в работни
групи за идентифициране на пилотни проекти за
ВЕИ и енергийна ефективност

Брой

0

1

2

Документи за създаването и работата на мрежата

Брой пилотни инфраструктурни проекти за ВЕИ
и мерки за енергийна ефективност в ТГР РусеГюргево

Брой

0

3

8

Документация за реализация на проектите

Брой информационни кампании в региона за
разпространение на резултатите от пилотни
инфраструктурни проекти за приложевние на ВЕИ и
на мерки за енергийна ефективност

Брой

0

2

4

Доклади за проведени информационни кампании

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Подобряване на системата и инфраструктурата за достъп до информация в сферата на „зелената икономика“
ПРИОРИТЕТ 2.1: Повишаване на капацитета на потенциални заинтересовани страни в сферата на „зелената икономика“
Специфична цел 2.1.1: Поддържане на обществен дебат за реализиране на иновативни решения за „зелената икономика“ в трансграничния регион Русе-Гюргево
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Мярка 2.1.1.1: Отразяване в публичното
пространство на актуални дискусионни въпроси и
ангажиране на заинтересованите общности от ТГР
Русе-Гюргево с пряко участие в дебатите

Брой проведени работни срещи с представители на заинтересованите общности по
актуални въпроси свързани с реализиране на
иновативни решения в сферата на „зелената
икономика“ в ТГР Русе-Гюргево

Брой

0

7

18

Програми от проведени събития и доклади

Мярка 2.1.1.2: Включване на въпросите за развитие
на „зелената икономика“ в трансграничния регион
Русе-Гюргево в дневния ред на национални и
регионални форуми за приложението на „зелената
икономика“

Брой проведени работни срещи с представители
на публичните власти по въпроси, свързани с
използването на „зелената икономика“ в ТГР
Русе-Гюргево

Брой

0

10

22

Протоколи от работни срещи

Специфична цел 2.1.2: Повишаване знанията и уменията на публичните органи,бизнеса и НПО за реализиране на иновативни решения в сферата за „зелената икономика“ в трансграничния регион Русе-Гюргево

Мярка 2.1.2.1: Организиране и провеждане с
участието на представители на заинтересовани
страни на национални и международни изложения,
борси и обучения в сферата на „зелената
икономика“

Брой реализирани проучвания на нуждите на
заинтересованите страни от повишаване на
знания и умения в сферата на в сферата на
„зелената икономика“

Брой

0

4

14

Доклади от проведени проучвания

Брой поканени заинтересовани страни в
инициативи за повишаване на знанията и
уменията

Брой

0

100

300

Доклади за изпълнение на Стратегията

Брой поканени заинтересовани страни за
участие в международни изложения и борси

Брой

0

100

300

Доклади за изпълнение на Стратегията

1

1

Доклади за изпълнение на Стратегията

ПРИОРИТЕТ 2.2: Подобряване на системата и инфраструктурата за достъп до информация в сферата на „зелената икономика“
Специфична цел 2.2.1: Подобряване на системата за достъп до информация на потенциални инвеститори в сферата на „зелената икономика“
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Мярка 2.2.1.1: Подобряване на системата за достъп
до информация на потенциални инвеститори в
сферата на „зелената икономика“

Подобрена система за достъп до информация на
потенциални инвеститори в сферата на
„зелената икономика“

Брой

0

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Балансирано оползотворяване на местния потенциал на ВЕИ и ускоряване на прилагането на мерки за енергийна ефективност
ПРИОРИТЕТ 3.1: Подобряване на ефективността при оползотворяване на местния потенциал на ВЕИ в ТГР Русе–Гюргево
Специфична цел 3.1.1: Идентифициране и прилагане на съгласувани решения, с общи ползи за обществото, в областта на използването на ВЕИ в ТГР Русе–Гюргево

Мярка 3.1.1.1: Провеждане на обществени
допитвания за ползите от използването на
възобновяемите източници на енергия в ТГР
Русе–Гюргево и вижданията на граждани и фирми за
неговото развитие

Мярка 3.1.1.2: Организиране на целеви кампании за
повишаване на осведомеността и стимулиране на
предприемачеството в областта на използването на
ВЕИ в ТГР Русе–Гюргево сред заинтересованите
страни

Брой реализирани социологически допитвания
за ползите от и бъдещото използване на
възобновяемите източници на енергия в ТГР
Русе–Гюргево

Брой

0

3

7

Доклади от проведени проучвания

Брой участия в инициативи за разработване и
екпериментиране на учебни програми в сферата
на използването на възобновяемите източници
на енергия

Брой

0

2

4

Документация за приемане на програмите от
обучителната институция

Брой инициативи за повишаване на
осведомеността и стимулиране на
предприемачеството в областта на използването
на ВЕИ в ТГР Русе–Гюргево сред
заинтересованите страни

Брой

0

4

8

Материали от проведени срещи и протоколи от
събията

Брой организирани инициативи за
популяризиране на балансираното
оползотворяване на местния потенциал от ВЕИ

Брой

0

4

8

Материали от проведени срещи и протоколи от
събията

Брой организирани презентации пред
заинтересованите страни за ползите от
балансираното оползотворяване на местния
потенциал от ВЕИ и възможности за ползване на
безвъзмездна финансова помощ

Брой

0

8

16

Материали от презентациите и протоколи от
събитията

Брой разпространени добри практики за
балансирано оползотворяване на местния
потенциал от ВЕИ

Брой

0

2

5

Информационни материали и доклади

Брой проведени кампании за балансирано
оползотворяване на местния потенциал от ВЕИ
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Информационни материали и доклади

Брой пилотни инфраструктурни проекти в
сферата на ВЕИ
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Документация за реализация на проектите

Специфична цел 3.1.2. Балансирано оползотворяване на местния потенциал от ВЕИ

Мярка 3.1.2.1: Популяризиране на балансираното
оползотворяване на местния потенциал от ВЕИ

Мярка 3.1.2.2: Проучване на възможности и добри
практики за балансирано оползотворяване на
местния потенциал от ВЕИ

ПРИОРИТЕТ 3.2: Ускоряване на прилагането на мерките за енергийна ефективност в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура в урбаниизираните територии на региона
Специфична цел 3.2.1: Проучване на потребносите от знания и умения за прилагането на мерки за енергийна ефективност в трансграничния регион Русе-Гюргево
Мярка 3.2.1.1: Провеждане на проучвания за
идентифициране на потребностите от знания и
умения за прилагането на мерки за енергийна
ефективност от заинтересованите страни в
трансграничния регион Русе-Гюргево

Брой проведени проучвания
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Информационни материали и доклади

Специфична цел 3.2.2: Създаване на условия за опростяване на административните процедури по идентифициране, планиране, реализиране, мониторинг и оценк на проектите за прилагането на мерки за енергийна
ефективност в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура в урбаниизираните територии на региона
Мярка 3.2.2.1: Провеждане на проучвания и
обществени инициативи за законодателни промени
за опростяване на административните процедури по Брой проведени проучвания сред
заинтересованите страни
идентифициране, планиране, реализиране,
мониторинг и оценка на проектите за прилагането
на мерки за енергийна ефективност в сгради и
съоръжения на техническата инфраструктура в
Брой проведени инициативи за законодателни
урбанизираните територии на региона
промени

Брой

0

4

8

Доклади за изпълнение на стратегията
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Информационни материали и доклади

* Поради липса на унифицирано проследяване на стойности на обобщени показатели за трансграничния регион, се прилага индексиран метод на оценка на промяна в изследваните индикатори
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