
 

 

Klíčové výsledky 

1,4 mil. € věnováno na 

poskytnutí technické pomoci 

23 obcím na udržitelnou 

energii. 

Provincie Modena, Itálie – ELENA finanční nástroj 

 

Období: 2011 – a dále 

Téma spolupráce: Provádění společných 

finančních mechanismů, nástroj na provádění 

modelování/monitorování/plánování 

Aplikace: Energetická účinnost, snížení emisí 

skleníkových plynů, produkce energie z OZE 

Téma: Program finanční podpory, PPP – 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru/ 

technická podpora

Popis 

ELENA Modena je víceúrovňové řídící schéma mezi provincií Modena, 

jejími obcemi a Evropskou investiční bankou (EIB). ELENA je finanční 

nástroj, což je zkratka pro místní evropskou energetickou pomoc 

(European Local ENergy Assistance). Je řízená EIB a je financována 

Evropskou komisí programu Inteligentní energetická Evropa (IEE). ELENA 

pokrývá až 90 % ceny technické podpory potřebné na přípravu projektu 

(studie proveditelnosti a marketingová studie, energetické audity, 

příprava zadávacího řízení, …). 

Prostřednictvím ELENA Modena zahájila provincie investiční program 

zaměřený na opatření v oblasti energetické účinnosti a fotovoltaických 

zařízení ve veřejných budovách a rekonstrukci veřejného osvětlení. 

Program zahrnuje 23 obcí z celkového počtu 47 obcí provincie a 

zahrnuje smlouvy o energetické výhodnosti, ve které zaručují úspory 

energie. Úsporný efekt pokrývá náklady na opravy budov a v případě, 

že úspory nedosáhnou záruky nebo celková cena projektu přesáhne 

smluvenou cenu, je zhotovitel (společnost energetických služeb – ESCO) 

povinen uhradit rozdíl. 

Dotace ELENA slouží především pro pokrytí nákladů při projektování a 

publikování nabídek. Provinční agentura Modeny pro energii a udržitelný 

rozvoj spravuje obálku ELENA Modena. Agentura používá část financí na 

nábor 3 nových, vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, aby pomohly 

obcím s nabídkovým řízením a technickými záležitostmi. 

Kontext/pozadí 

Italské obce v současné době zažívají několik finančních a kapacitních 

překážek, aby mohli na svém území investovat do projektů v oblasti 

energetické účinnosti. Tyto obce nemají prostředky na vypracování 

zadávací dokumentace a nemají zkušenosti se smlouvami o energetické 

výkonosti. ELENA jim může pomoci překonat tyto překážky a realizovat 

projekty, které jim dodají finanční a energetické úspory z jejich SEAP. 

ELENA Modena je druhý projekt stejného druhu v Itálii (první ELENA Milán) 

a dvanáctý v Evropě. 
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Zúčastnění partneři – správa 

 Provincie Modena (Pakt starostů a primátorů) 

 Agentura pro energetiku a udržitelný rozvoj Modena 

 Evropská investiční banka 

 23 obcí 

Financování a cena  

Rozpočet projektu ELENA Modena je 1,4 mil. €, kde 90 % poskytuje EIB a 

10 % provincie Modena. 

Tato počáteční investice povede k celkové částce ve výši 54 mil. €, což 

znamená, že paktový efekt je 25. Tyto finance musí být v průběhu 3 let 

investovány u obecních nemovitostí na opatření udržitelné energetiky. 

Dosažené výsledky 

V současné době je využíváno finančních prostředků ELENA Modena 

k výměně 20 000 pouličních osvětlení, 6 obcí začalo zvyšovat opatření 

energetické účinnosti na svých budovách a 3MW fotovoltaických 

zařízení bylo umístěno na střechy veřejných domů. 

Poučení a faktory úspěchu 

 Nejdůležitějším faktorem úspěchu této iniciativy je řízení vysoce 

kvalifikovaných pracovníků provinční energetické agentury. Agentura 

má dlouhodobé a silné znalosti o všech tématech udržitelné energie a je 

proto zkušená v získávání a řízení finančních dotací od EIB (technická 

odpornost). 

Ve stejné době je klíčovým stavem přítomnost místních orgánů 

zúčastněných na provádění opatření v oblasti energetické účinnosti, 

stejně jako přítomnost ESCO v provincii, která umožnila přijetí inovativních 

způsobů financování, jako jsou smlouvy o energetické výkonnosti 

s garancí úspory energie (efektivní spolupráce). 

Hlavní výzva této víceúrovňové správy je krátký časový úsek tohoto 

projektu (3 roky). Tento časový úsek není vhodný na projekty udržitelé 

energie, které potřebují delší dobu na plánování a plné provedení 

místními orgány. Nicméně projekt je plně v souladu s SEAP jednotlivých 

obcí, které budou pokračovat i po ukončení projektu ELENA Modena. 

 

 

 

 

 

Zelená: odsouhlasené SEAP 

Oranžová: SEAP v jednání 

Žlutou: SEAP s regionálním 

financováním 

 

Kontakt 

Claudia CARANI  

Project Manager  

 

Agenzia per l’Energia e lo 

Sviluppo Sostenibile di 

Modena  

ccarani@aess-modena.it  

 

Webpage: www.aess-

modena.it/it/progetti/elen

a.html  

 

ELENA factsheet: 

http://bit.ly/1pocL6D  
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