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ΘΕΜΑ :

1ο Εργαστήριο Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του προγράμματος
Financial Instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο

FINERPOL του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe
Σε µια προσπάθεια να αξιοποιήσει στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες του
έργου Interreg Europe «Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πολιτικές ενεργειακής
αναβάθµισης κτιρίων-FINERPOL» προς όφελος των δήµων και των πολιτών
της ∆υτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας ξεκίνησε σήµερα τη
διαδικασία της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Περιφερειακού Σχεδίου
δράσης µε τίτλο: «Έργα τηλεθέρµανσης µε την αξιοποίηση βιοµάζας και
συναφών πηγών, για τη χρήση Τεχνολογιών ΑΠΕ σε ∆ηµόσια Κτίρια µικρών
∆ήµων της ∆υτικής Μακεδονίας - Η διασύνδεση µε το εργαλείο πολιτικής του
Άξονα 4 του ΠΕΠ 2014-2020 και η χρήση συµπληρωµατικών Χρηµατοδοτικών
Μέσων για την επέκταση των έργων Τηλεθέρµανσης σε δράσεις µεγαλύτερης
κλίµακας».
Σκοπός της διαδικασίας που ξεκίνησε µε τη συµµετοχή πολλών φορέων,
ειδικών και εταιρειών-επενδυτών στον τοµέα της ενέργειας την Πέµπτη 5
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΙ ∆υτικής
Μακεδονίας είναι να διερευνηθούν εξ αρχής οι ανάγκες και οι δυνατότητες των
δήµων και των κατοίκων και να ανιχνευθούν εµπόδια, αδυναµίες, απειλές,
τρόποι αντιµετώπισης και ευκαιρίες κατά την εφαρµογή του σχεδίου δράσης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από τους δήµους Φλώρινας,
Πρεσπών, Κοζάνης, ∆εσκάτης, ο ∆ήµαρχος Σερβίων-Βελβεντού, εκπρόσωποι
της ΑΝΚΟ ΑΕ, της ∆ΕΗ-Ανανεώσιµες, ο ∆ιευθυντής του ΠΕΠ∆Μ 2014-2020, ο
πρόεδρος και εκπρόσωποι του ΤΕΕ-Τ∆Μ, εκπρόσωποι εταιρειών ενεργειακών
υπηρεσιών (ESCO), εκπρόσωποι του ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ, και άλλοι. Στην
ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκαν προβληµατισµοί επί
του σχεδίου και έγινε προσπάθεια να καταγραφούν µε τη βοήθεια
ερωτηµατολογίων και να συγκεραστούν οι ανάγκες των δήµων µε τις
δυνατότητες του τεχνικού κόσµου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί µε διεξαγωγή συνεντεύξεων, συµπλήρωση
ερωτηµατολογίων και γνωµοδοτήσεις από ειδικούς εµπειρογνώµονες, ώστε η
έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα προκύψει να συνδράµει
ουσιαστικά το ΠΕΠ∆Μ2014-2020 να διαµορφώσει µια πρόσκληση στην
αντίστοιχη δράση του Άξονα 4, όπου θα ανταποκριθούν µε τον καλύτερο
τρόπο οι ενδιαφερόµενοι δήµοι και θα προχωρήσουν στη συνέχεια
απρόσκοπτα στην υλοποίησή των πιλοτικών έργων τηλεθέρµανσης σε
δηµόσια κτίρια και αν είναι δυνατόν, µε τη χρήση των κατάλληλων
χρηµατοδοτικών εργαλείων, στην υλοποίηση µεγαλύτερης κλίµακας έργων
τηλεθέρµανσης για ολόκληρους οικισµούς.

