Овој проект е финансиран од програмата за истражување и иновации на Европската
Унија „Хоризонт 2020“, во рамките на договорот за грант #892054

КОНТЕКСТ
Земјите од регионот на Централна и Источна Европа (ЦИЕ) и Поранешните Републики
на Советскиот Сојуз (ПРСС) имаат најголем број на енергетски сиромашни луѓе во
Европа. Главна причина за тоа се високите цени на енергијата во однос на приходите
и слабата енергетска ефикасност на зградите, системите за греење и апаратите во
домаќинствата.
Пред 1990 година, поголемиот број станови во станбени згради во регионот на ЦИЕ
и ПРСС беа во државна сопственост и управувани од државата. Процесот на масовна
приватизација во секторот за домување во 1990-те години е причина за сегашната
ситуација, во која становите во станбените згради доминантно се во приватна
сопственост.
Приватизацијата исто така доведе до распаѓање на системот за социјална сигурност:
без субвенции, трошоците за комуналии и енергија за становите се преголеми
и ги оптоваруваат семејните буџети. Истовремено, колективните механизми за
одржување од социјалистичката ера веќе не се применуваат, па така и распаѓањето на
здруженијата на сопственици (т.н. куќни совети) на домови не се реши на соодветен
начин.
Реновирањето на станбените згради налага инвестирање на сопствени финансиски
средства и координирани активности на сопствениците на становите. Имајќи го
предвид наследството од минатото и мешаниот социјален состав на сопствениците,
спроведувањето мерки за енергетска ефикасност во земјите од регионот на ЦИЕ и ПРСС
станува сѐ покомплицирано во споредба со земјите од Западна Европа.
За да се решат овие проблеми, потребно е да се развие нов пристап со цел да се
постигне значително влијание врз трошоците за енергија и да се направат подостапни
интервенциите за енергетска ефикасност, а со тоа и да се намали нивото на енергетска
сиромаштија во овој регион.

ЦЕЛИ
Целта на ComAct е да направи значајни подобрувања во станбените згради со кои ќе
се постигне големо влијание врз трошоците за енергетска ефикасност во земјите од
регионот на ЦИЕ и ПРСС, односно да ги направи подостапни и полесни за управување за
енергетски сиромашните заедници, како и да обезбеди неопходни услови за поддршка
за нивно издигање од нивото на енергетска сиромаштија.
Токму поради фактот што дури и денес, луѓе со многу различни приходи живеат заедно
во иста зграда, ComAct сака да создаде ново разбирање за енергетската сиромаштија во
контекст на станбените згради во регионот на ЦИЕ и ПРСС. За да го постигне тоа, ComAct
ќе работи на зајакнување и организирање на заедниците на енергетски сиромашните
сопственици на станови заедно со најрелевантните локални чинители во еден
„екосистем“, кој овозможува енергетски ефикасно реновирање на станбените згради во
кои живеат енергетски сиромашни домаќинства.
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МЕТОДОЛОГИЈА
ComAct ќе ги трансформира мерките со големо влијание и скапите решенија за
енергетска ефикасност во достапни решенија со ниски трошоци за енергетски
сиромашните семејства, преку низа финансиски, технички и организациски активности.
Секоја од овие активности ќе придонесе за намалување на месечните трошоци за
инвестирање во подобрување на енергетската ефикасност и повеќекратни придобивки
од тие интервенции.
По идентификување и избирање на енергетски сиромашни заедници, ComAct ќе
започне со активности на три главни полиња:
зајакнување и активирање на заедниците на сопственици на станови,
		 развивање и адаптирање на финансиските алатки за семејства со ниски приходи,
		 развивање оптимални технички решенија кои се најповолни во однос на 		
		 трошоците и придобивките за подобрување на енергетската ефикасност во 		
		 станбени згради.
Овој пристап потоа ќе се тестира во 5 пилот земји, кои што ќе демонстрираат
применливост, придобивки и потенцијал за намалување на енергетската сиромаштија.
Петте пилот земји го претставуваат географскиот опфат на проектот: Регионот на
Централна Европа (случај во Унгарија), регионот на Југоисточна Европа (случај во
Бугарија), Западен Балкан (случај во Македонија), Балтички регион (случај во Литванија)
и поранешна советска република што се граничи со Европската Унија (случај во
Украина).
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ПИЛОТ ПРОЕКТИ
Овие земји се внимателно избрани за да ги претстават различните под-региони
на територијата на ЦИЕ и ПРСС, за да може потоа научените лекции лесно да се
реплицираат. Секој пилот проект има свои сопствени карактеристики, но тие ќе работат
заедно на создавање синергии и споделување на знаењето. Секоја од петте ComAct
пилот локации ќе има свој Ресурсен центар, кој ќе ги обезбедува потребните човечки
ресурси за реализација на проектот, тесно ќе соработува со заедниците и ќе биде еден
вид на посредник меѓу заедниците и пошироката група на чинители.
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Овој проект има добиено финансиска поддршка од програмата за истражување и иновации на
Европската Унија „Хоризонт 2020“, во рамки на договорот за грант #892054.
Единствено одговорни за содржината на оваа публикација се нејзините автори. Таа не го отсликува
мислењето на Европската Унија. Ниту EASME ниту Европската комисија не се одговорни за каква било
употреба на информациите содржани во оваа публикација.

