Kraj Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Francie – Program AGIR(+)
Období: 2006 – a dále
Téma spolupráce: Vytváření plánů udržitelné
energie, provádění společných finančních
mechanismů, zapojení zúčastněných stran do
energetických plánů

Aplikace: Energetická účinnost, OZE
produkce snížení emisí skleníkových plynů,
klimatická adaptace
Téma: Podpora a propagace místních
iniciativ, finanční podpora programu

Popis
Znepokojený svou budoucností si dal region PACA silný závazek k lepší
správě spotřeby energie. Aby tuto výzvu splnil, byl v tomto regionu v roce
2006 ve spolupráci s Národní agenturou pro energii zahájen program
„AIGR“ (Inovativní opatření na celosvětové úrovni). Od roku 2011 je
nazýván „AIGR +“.
Program poskytuje technickou a finanční asistenci k příkladným a
inovačním akcím s cílem dosažení energetických úspor a využití OZE.
Používá roční a stálou výzvu na projekty, některé z nich jsou individuální a
jiné sektorové. Cílem je podpořit širokou škálu iniciativ, která vyplývá z
mnoha
různých individuálních
partnerů
(veřejnost, asociace,
společnosti).
Program má 5 os, pod kterými jsou zahajovány „výzvy“:






Dynamický přechod energií pro území (místní energetické
agentury přijali 34 nových SEAP od obcí)
Rekonstruování budov na nízkou energetickou náročnost
Výroba čisté energie (region PACA je první ve Francii v produkci
elektřiny z fotovoltaiky)
Příklady v ekologických postupech (vyhnout se až 3,5 mil. km jízd
autem samostatně)
Zapojení velkého počtu občanů (z toho 700 000 žije v
energetické chudobě)

Každý projekt musí zahrnovat energetický cíl (klesající spotřeba o 30-50
%), ovšem spousta z nich zahrnují i vodu, kvalitu životního prostředí
budovy nebo součásti dopravy.

Kontext / Pozadí
Program byl iniciován ke kompenzaci vývoje projektu nukleární energie
ITER s následující politikou: za každé euro investované do ITER bude
investováno 1 € pro energetickou účinnost a OZE.

Mapa zapojených obcí

Klíčové výsledky
 Průměrně ušetřeno 34 milionů
kWh energie ročně
 22 milionů kWh elektrické
energie
vyprodukováno
novými systémy OZE
 Vytvořeno
více
než
100
pracovních míst (přímé a
nepřímé)

Zúčastnění partneři – správa
Regionální
rada
posuzuje,
koordinuje a financuje energetické
činnosti ve spolupráci s ADEME
(Národní agentura pro energii) a
DREAL (státní decentralizované
ředitelství pro životní prostředí) při
spolufinancování projektů. Místní
orgány následně realizují a sledují
aktivity.

Financování a cena
Regionální rozpočet pro tento program byl nastaven:



70 mil. € pro období 2007-2010 (AGIR)
60 mil. € pro období 2011-2014 (AGIR+)

Lidské zdroje: odpovídají pěti plným úvazkům (následující sledování
programů a projektů).

Dosažené výsledky








66 komunit se podílí na programu AIGR/AIGR+, to reprezentuje
20 % populace v regionu (asi 1 mil. obyvatel)
1200 aktivit se silnou energetickou dimenzí bylo podpořeno od
roku 2007, z nichž 600 v období od 2007 do 2010
V průměru bylo ušetřeno 34 mil. kWh energie každý rok díky
projektům podporovaných programem AIGR/AIGR+ což je
spotřeba 10 000 domácností v regionu
22 mil. kWh elektrické energie bylo produkováno pomocí OZE,
což odpovídá spotřeba 7 000 domácností
Finanční páka: 1 € dotace vytvořila 10 € stavebních prací a
služeb, celkově byli vytvořeny aktivity za 1,2 bil. €
Bylo vytvořeno více než 100 pracovních míst, převážně v řízení
ochrany životního prostředí a řízení úspory energie

Poučení a faktory úspěchu
Klíčové je dlouhodobé zapojení regionu, ten se podílí na financování již 8
let. Regionální přístup také poskytuje celkový přehled o různých místních
iniciativách a má daleko větší dopad než souhrn jednotlivých projektů.
Hlavní slabinou je rostoucí složitost programu v důsledku zvyšování
podporovaných projektů. Každý z projektů musí být dodržován a
podporován během několika let. Nově přidané projekty snižují množství
dostupného času na každý projekt.
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Více informací
www.regionpaca.fr/develo
ppementdurable/transitionsenergetiques/agir.html
Zpráva http://bit.ly/QjvNLG

