Kraj Suffolk, Anglie – Podpora a poradenství pro podniky
kolem obnovitelných zdrojů (SABRE)
Období: 2011 - 2014

Aplikace: Produkce OZE

Téma spolupráce: Provádění společných

Téma: Finanční poradenství, technická
podpora

finančních mechanismů, nástroj na provádění
modelování/sledování/plánování

Popis
SABRE nabízí malým a středním podnikům a sociálním podnikům v
Suffolku bezplatné poradenství a podporu při objevování jejich
potenciálu k výrobě energie z OZE. Aby byly způsobilé pro radu, musí být
podniky zavázány ke zlepšení jejich vlivu na životní prostředí a provádět
opatření ke snížení emisí uhlíku (např. s iniciativami uhlíková charta
Suffolk).
Poradenská služba je poskytována prostřednictvím (on-site) přezkoumání
proveditelnost OZE, následnou studijní zprávou proveditelnosti OZE a dále
sleduje podporu pomocí poradce Suffolk SABRE. Zpráva ukazuje
nejvhodnější technologie pro OZE pro každý podnik a poskytuje prvky na
jejich náklady a uvedení do provozu, včetně plánování důsledků v
případě potřeby.

Kontext / Pozadí
SABRE je jednou z poradenských podpůrných iniciativ podporovaných
Změnou klimatu v partnerství Suffolk. Toto partnerství je tvořeno místními
úřady Suffolk, agenturou pro životní prostředí a dalšími organizacemi
kraje Suffolk, partnerství se zaměřuje na spolupráci podpořit pracovníky,
podniky a obyvatele v jejich úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého, šetření
energie a přizpůsobení dopadů na změny klimatu. Iniciativa je zahrnuta
v rámci projektu „Suffolk akční plán klimatu – podpora přechodu k
zelené ekonomice“ a byla zahájena v roce 2012, stanovuje rozsah
činností v Suffolku nutných ke snížení emisí uhlíku o 60 % (z množství
měřeného v roce 2004) v roce 2025 a ke zvýšení odolnosti komunit a
podniků.

Klíčové výsledky
SABRE již identifikoval více
než 1,9 mil. £ potenciálních
úspor na účtech za energie a
přibližně redukci 11 900 tun
CO2(e).

Financování a cena
Tento projekt je spolufinancován
Evropským fondem pro regionální
rozvoj (2007-2013) Investice do vaší
budoucnosti a místními orgány a
nevládními organizacemi v oblasti
životního prostředí.

Zúčastnění partneři - správa




Krajská rada Suffolk
Zemní práce Suffolk (environmentální nevládní orgnizace)
Společenství pro klimatickou změnu kraje Suffolk

SABRE je tříletý společný projekt mezi Zemními pracemi Suffolk a Krajskou
radou Suffolk jménem Společenství pro klimatickou změnu kraje Suffolk.
Je založena na formální dohodě (smlouva o poskytování služeb) mezi
zúčastněnými stranami.

Dosažené výsledky
SABRE dodal svůj cíl ze 120 recenzí. K dnešnímu dni projekt identifikoval
úspory více než 1,9 mil. £ na účtech za energii a asi 11900 tun CO2.
Několik podniků zavedlo opatření díky poradenství SABRE, instalovalo
OZE a energeticky účinnější technologie, jako jsou solární panely pro
společnost nakládající s odpady, zákroky pro sportovní společnost
(instalace solárních panelů, izolace podkroví, LED osvětlení), zdroj
vzduchu a tepelného čerpadla pro vodárenskou společnost a
rekonstrukci budovy tiskařské společnosti s dvojtým zasklením a izolací
ploché střechy.

Poučení a faktory úspěchu
Tento projekt ukazuje, jak důležitá partnerská spolupráce je v zájmu
úspěšného dosažení ambiciózních výsledků (Efektivní partnerství),
zejména sdílení zdrojů a uplatnění společných fondů. Financování ze
strany EU sehrálo klíčovou roli při podpoře této iniciativy.
Poskytování nezávislého a nestranného poradenství pro podniky je také
vysoce ceněná součást projektu.
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