Oblast Sussex, Anglie – Energeticky úsporné společenství
Období: 2013 – a dále
Téma spolupráce: Vytváření plánů udržitelné
energie, provádění společných finančních
mechanismů

Aplikace: Snížení emisí skleníkových
plynů/výroba energie z OZE/ energetická
účinnost
Téma: Společné plánování odvětvových
opatření, PPP – Spolupráce veřejného a
soukromého sektoru

Popis
Místní orgány v celém východním a západním Sussexu a rada města
Brighton a Hove spolupracují v rámci Energeticky úsporného společenství
na zlepšení energetické účinnosti budov ve svých oblastech
prostřednictvím programu „Energetická úspora v Sussexu“. Širší cíle
programu jsou zaměřené na řešení energetické chudoby, pomáhají
obyvatelům zajistit kvalitu vnitřních prostředích domovů, snížit jejich
uhlíkovou stopu, snížit náklady na účty a zároveň posílit místní ekonomiku.
Program podporuje opatření na úsporu energie, jako je návrh izolace,
instalace lepší izolace, moderní kotle a mikro generační obnovitelné
zdroje (fotovoltaické panely, solární kolektory). Tato opatření jsou
podporovány vládními systémy: Zelená dohoda a Povinnosti energetické
společnosti. Zelená dohoda poskytuje domácnostem a podnikům půjčku
na provádění energetických úspor, která je vrácena při tvorbě úspor na
účtech za energii. Vláda legislativně určuje větším dodavatelům energie
navrhnout opatření v oblasti energetických účinnosti pro domácnosti.
Energetické služby Carillion jsou dodávajícím partnerem pro program
Energetické úspory v Sussexu. Program začal dovybavovat vlastní firemní
budovy, školy, požární stanice a knihovny. Nabídka pro zaměstnance
bude následovat s ohledem na zapojení místních komunit v Sussexu.
Program má především zajistit zapojení (oprávnění dodavatelské firmy,
aby žadatel získal půjčku) místních podniků v dodavatelském řetězci,
určeném na podporu tohoto programu. Certifikát Zelené dohody pro
instalační služby stojí kolem 1 250-2 500 £. Krajská rada Západního Sussexu
proto poskytuje finanční prostředky až do výše 1000 £, na pomoc s
náklady na instalační akreditace.

Klíčové výsledky
Efektivní spolupráce a
partnerství v místě které
vytvoří silnou značku a
program do budoucnosti.

Kontext / Pozadí
V roce 2011 byl energetický zákon
Anglie
zaměřen
na
zlepšení
energetické účinnosti britských
vlastností a snížení závislosti země
na dovozu energie. Vlajková loď
této politiky byla „Zelená dohoda“.
V roce 2014 vláda oznámila řadu
změn v systému Zelené dohody a
ve vyplacení peněz na pomoc
domácnostem snížit spotřebu paliv
a snížit jejich emise oxid uhličitého
vycházející ze zlepšení energetické
účinnosti. Další změny budou
pravděpodobně před rokem 2015.

Zúčastnění partneři - správa




Společenství energetických úspor Sussex (SESP)
Kraje Východní a Západní Sussex a jejich místní orgány
Městská rady Brighton a Hove

Energetické služby Carillion, jako partner který vyvíjí iniciativu navrhování
energetických úspor.
Krajská rada Západního Sussexu jako iniciátor a koordinátor programu,
vyvíjí obchodní modely a pak zadává veřejné zakázky, aby přilákal
dodavatelské firmy.

Vybraní z Carillion pro iniciativu a
úsporu energie v Sussexu

Financování a cena
Finanční prostředky jsou poskytovány kraji, místními orgány i národní
vládou, energetickými
společnostmi
a
místním
energetickým
partnerstvím.

Dosažené výsledky
Bylo uspořádáno několik akcí pod názvem: „Seznámení se s kupujícími“
pro firmy v celém kraji v roce 2013, k zavedení Carillion do
dodavatelského řetězce v Sussexu.
Program byl následně zahájen na začátku roku 2014 s modernizací
podnikového majetku a škol. Cílem je instalace energeticky úsporných
opatření ve více než 680 000 domácnostech a podnicích v průběhu
příštích 25 let. Kampaň „Cenově dostupné teplo“ byla zahájena na
dávky pro obyvatele po dosažení určitého věku.
Nové webové stránky budou brzy zprovozněny s větším množstvím
informací a radami o tom, jak řídit svou spotřebu energie a snižovat tak
účty za energie.

Poučení a factory úspěchu
Hlavní síla tohoto programu je založena na sdílené vizi ze strany partnerů:
zprávy, výhody a výsledky programu jsou sdíleny partnery a sdělovány
jasným způsobem. Také každodenní spolupráce mezi partnery, sdílení
nových nápadů a integrace různých způsobů práce představují klíč k
úspěchu. Tyto vlastnosti pomáhají vytvořit silnou značku a dlouhodobou
budoucnost pro program.

Kontakt
Siobhan WALKER,
Partnership Lead for
SESP
West Sussex County
Council
siobhan.walker@westsus
sex.gov.uk
Webové stránky:
www.westsussex.gov.uk
/living/communities/en
ergy_saving/sussex_ene
rgy_saving_programme.
aspx

