NESOI: Μηχανισμός υποστήριξης των ευρωπαϊκών
νησιών - 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων
Νικόλαος Νικολόπουλος
Μάκης Καρταλίδης
Πέτρος Αλμπάνης

Προωθώντας την καθαρή ενεργειακή μετάβαση στα
ελληνικά νησιά
Online Event - 30/10/2020
Το παρόν έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Horizon 2020 με αριθμό συμβολαίου
864266

Περιεχόμενα
• Εισαγωγή στο Μηχανισμό του NESOI

• 1η πρόσκληση ενδιαφέροντος
• Εργαλείο ελέγχου επιλεξιμότητας
• Κριτήρια επιλογής έργων
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Γιατί χρειάζονται μηχανισμοί σαν το NESOI;
Έγινε εκτεταμένη έρευνα για τον προσδιορισμό των αναγκών των νησιών της ΕΕ
Ταυτότητα έρευνας:

Σημαντικά ευρήματα:

• Διάρκεια: 1 Φεβρουαρίου έως 15 Απριλίου 2020
• Επικοινωνία με όλα τα νησιά της ΕΕ

• Το 59.5% των νησιωτικών δήμων δεν
έχουν σχέδιο ενεργειακής μετάβασης
• Το 30,3% των νησιωτικών δήμων δεν
έχουν
πρόσβαση
σε
υπηρεσίες
ανάπτυξης ενεργειακών (ή και γενικά)
έργων
• Τεχνικό τμήμα ή εξωτερικούς
συνεργάτες/συμβούλους
• Το 82,3% των προγραμματισμένων
έργων στερείται χρηματοδότησης
• Το 91,6% των έργων χρειάζονται
βοήθεια από το NESOI

Το ΕΚΕΤΑ επικοινώνησε τηλεφωνικά με όλους τους
νησιωτικούς δήμους για την προώθηση της έρευνας
• 107 νησιά από 14 χώρες απάντησαν
1η η Ελλάδα με 44 νησιά
2η Ισπανία με 11 νησιά
• 235 ενεργειακά έργα σε προγραμματισμό
(σε εκτέλεση ή σε στάδιο σχεδιασμού)
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Κατηγορίες έργων που υποστηρίζει ο
μηχανισμός NESOI
Έργα σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια
✓ Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
✓ Παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια ή ιδωτικά περιουσιακά στοιχεία
(κτίρια, φωτισμός κτλ)
✓ Εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας;=
✓ Έργα βελτίωσης του υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου;=
✓ Εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων τηλε-θέρμανσης ή και τηλέ-ψύξης
✓ Ενεργειακά έργα σχετικά με την τροφή, τα απόβλητα και το νερό
✓ Επεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας
✓ Βελτιώση της ενεργειακής διαχείρισης και παρακολούθησης, σε επίπεδο νησιού ή
συστάδας νησιών
✓ Ενεργειακές επιθεωρήσεις και ανάλυση, ενεργειακός σχεδιασμός νησιού ή συστάδας
νησιών
✓ Και πολλά άλλα
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Ποιος μπορεί να καταθέσει πρόταση για να λάβει
υποστήριξη από το NESOI;
Μια ή περισσότερες νομικές οντότητες (κοινοπραξία)

Νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
και στο ΗΒ, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών τους

Σημείωση: ιδιωτικές εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν επιστολή υποστήριξης από δημόσια αρχή.
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Ποιοι τύποι οικονομικής υποστήριξης παρέχονται;

Για τους επιτυχόντες

EUR 60,000 εφάπαξ ποσό με μορφή επιχορήγησης
EUR 60,000 Εξωτερικοί συνεργάτες (NESOI Experts)
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Ποιες δραστηριότητες και τύποι υποστήριξης
παρέχονται;

Σχεδιασμός
έργου

▪ Τεχνική, χρηματοοικονομική και
νομική μελέτη σκοπιμότητας
▪ Προκαταρκτικός σχεδιασμός
▪ Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
▪ Ανάλυση κόστους-ωφέλους
▪ Κατάρτηση συμβολαίου/συμφωνίας

Προετοιμασία
έργου

▪
▪
▪
▪
▪

Διαδικασίες
εύρεσης
χρηματοδότησης

Υλοποίηση
έργου

▪ Υποστήριξη για προμήθειες
▪ Υπογραφή συμβολαίων με ESCOs /
Υποστήριξη στη σύνταξη
ιδιωτικές εταιρείες
των προσκλήσεων προσφορών
Υποστήριξη στη σύνταξη των
κανονιστικών/διοικητικών κειμένων
Υποστήριξη κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών
Σύνταξη υπομνημάτων και λοιπές διαδικασίες
ωρίμανσης
Εύρεση Χρηματοδότησης (Fund matching) και
προετοιμασία αίτησης
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Ποια είναι η διαδικασία για να λάβουμε
χρηματοδότηση;
Αίτηση

Αξιολόγηση

Τεστ Επιλεξιμότητας

Κριτήρια
αξιολόγησης

Συμφωνία
επιχορήγησης

Δράσεις
υλοποίησης

Βεβαίωση
υλοποίησης

Βοηθητικά έγγραφα

Εξωτερική &
Εσωτερική υποστήριξη

Τελική έκθεση

Διαβούλευση &
Υπογραφή

Παρακολούθηση με
αναφορές πρόοδου

Επικύρωση &
βεβαίωση

2 μήνες

6-12 μήνες

2 μήνες

Αίτηση

2 μήνες

2 μήνες

Δεκτές
Αιτήσεις

50%

Πρώτη
πληρωμή M7*

100%

Τεχνική
υποστήριξη

50%

Τελική
πληρωμή

*Minimum duration of action at least 9 months
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Πότε πρέπει να υποβάλλω την
πρόταση-αίτηση;
Έναρξη
12 Οκτωβρίου 2020

Λήξη
18 Δεκεμβρίου 2020 18:00:00 Ώρα Αθήνας
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Ποια έγγραφα πρέπει να κατατεθούν
για την αίτηση;
Πρόταση έργου – Σύντομο ερωτηματολόγιο

Επισυναπτόμενα
Έγγραφα

▪
▪
▪
▪

Περιγραφή έργου/έργων και βασικά χαρακτηριστικά
Επιπτώσεις
Εκτέλεση και τεχνική υποστήριξη από το NESOI
Δικαιούχοι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υποχρεωτικά
• Ιδιώτες: Επιστολή Υποστήριξης από τις Δημοτικές Αρχές
• Υπεύθυνη δήλωση
• Δήλωση συμμόρφωσης

Προαιρετικά
• Επιστολές Υποστήριξης από άλλους εμπλεκόμενους ή
ενδιαφερομένους
• Υπάρχοντα έγγραφα ενεργειακής μετάβασης ΣΔΑΕ, ΣΔΑΕΚ κτλ
• Βεβαιώσεις χρηματοδότησης για τα έργα ή άλλες συμφωνίες
• Υπάρχουσες μελέτες ή δεδομένα
• Ληφθείσες άδειες
• Χάρτες και σκαριφήματα της τοποθεσίας του έργου
• Άλλα έγγραφα όπως εγχειρίδια εξοπλισμού
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Πού μπορώ να βρω την αίτηση;

https://www.nesoi.eu/
• Η υποβολή της πρότασης γίνεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
• Δεκτές γινονται μόνο οι προτάσεις στα αγγλικά
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Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη εάν έχω ερωτήσεις;
Οδηγίες προς αιτούντες → Guide For Applicants

Είμαι επιλέξιμος → Εργαλείο ελέγχου επιλεξιμότητας
www.nesoi.eu
Online Υποστήριξη → NESOI Helpdesk

FAQ - Συχνές ερωτήσεις
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Εργαλείο ελέγχου επιλεξιμότητας
Εξετάζει την ικανότητα να κατατεθεί μια πρόταση
έργου στο NESOI

• Εύκολη συμπλήρωση online φόρμας
• Βασικές ερωτήσεις για την κάλυψη όλων των
κριτηριών επιλεξιμότητας
• Αυτο-έλεγχος: Ανώνυμος. Δεν αποθηκεύονται
δεδομένα
• Περνάς! / Έλεγξε!
• Λήψη συγκεκριμένης αιτιολόγησης
• Υπενθύμιση των βασικών χαρακτηριστικών (π.χ.
ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων)
• Προαιρετική χρήση
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Τι θα αξιολογηθεί?
Η αξιολόγηση θα γίνει σε τέσσερις άξονες :

1.
2.
3.
4.

Περιγραφή του έργου & των Η παρουσίαση του έργου, οφείλει να επιτρέπει στους
κύριων χαρακτηριστικών
αξιολογητές να κατανοήσουν το στόχο και τα όρια του
του
Η πρόταση θα πρέπει ξεκάθαρα να αναφέρει σε ποιους τομείς
Επίδραση του έργου
ενεργειακής μετάβασης επεμβαίνει και να ποσοτικοποιήσει τις
επιπτώσεις του έργου
Εκπόνηση του έργου &
υποστήριξη από το NESOI
Οι Δικαιούχοι & το
νησιωτικό οικοσύστημα

Στην πρόταση θα πρέπει να παρουσιαστεί συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα αναφέροντας τα βασικά στάδια για την υλοποίησή
της τεχνικής υποστήριξης
Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κύριους φορείς που θα
εμπλακούν στο έργο, ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχία του
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Ενότητα #1 –Περιγραφή του Έργου και βασικά χαρακτηριστικά
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει μια γενική περιγραφή του έργου, της περιοχής στην
οποία θα υλοποιηθεί, των ιδιαιτεροτήτων του και των βασικών χαρακτηριστικών του.

Kύρια σημεία που πρέπει να καλυφθούν:
• Οι υποστηρικτές του έργου
• Τοποθεσία της προτεινόμενης δράσης, συμπεριλαμβανομένων των
συντεταγμένων.
• Ωρίμανση του έργου
• Βαθμός καινοτομίας
• Μέγεθος επένδυσης
• Παράγοντας οικονομικής μόχλευσης
• Πηγές χρηματοδότησης
• Προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη και χρονοδιάγραμμα χρηματικής
απόσβεσης
Στην ενότητα αυτή, οι αξιολογητές θα εκτιμήσουν το βαθμό συνάφειας της
πρότασης με τους στόχους της ΕΕ για την απανθρακοποίηση των νησιών,
καθώς και με τους στόχους του NESOI. Θα δοθεί βάση επίσης, και στην
συνοχή των πληροφοριών που παρουσιάζονται.
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Ενότητα #2 – Επιπτώσεις έργου
Ο στόχος είναι να αξιολογηθούν οι επιδράσεις του έργου και να επαληθευτεί η σημασία του
τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς αριθμούς

Βασικά σημεία :
• Η εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας
• Η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου
• Βελτίωση σε άλλες περιβαλλοντικές
συνθήκες
• Μείωση της ενεργειακής φτώχειας
• Κοινωνική αποδοχή
• Επίδραση στην τοπική οικονομία
• Ποσοστό Ενέργειας από ΑΠΕ

• Όφελος του τοπικού δικτύου (εάν
υπάρχει)
• Αναπαραγωγή και εφαρμογή σε
άλλα νησιά ή αρχιπέλαγος ή στην
ηπειρωτική χώρα
• Δυνατότητα διάχυσης και
επικοινωνίας έτσι ώστε να διαδοθεί
η επιτυχία των λύσεων και σε άλλα
νησιά
• Άλλες επιπτώσεις που δεν
περιλαμβάνονται στη λίστα

Κατά την ανάλυση αυτής της ενότητας, οι αξιολογητές θα εξετάσουν το κατά πόσο οι επιπτώσεις είναι προς τη
θετική κατεύθυνση για την εκπλήρωση των στόχων της EE και του NESOI για την μείωση της εξάρτησης από τον
άνθρακα καθώς και για τη συνέπεια των αριθμών που παρουσιάστηκαν
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Ενότητα #3 – Εκτέλεση έργου και υποστήριξη NESOI
Με εξαίρεση τα μικρά ή συγκεκριμένα έργα, η τεχνική βοήθεια του NESOI θα καλύψει μόνο ένα μέρος των
δραστηριοτήτων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καθοριστεί η συνάφεια των δραστηριοτήτων μέσα στο έργο.

Βασικά σημεία:
• Ζητούμενη υποστήριξη από το NESOI: Περιγραφή Δραστηριοτήτων/Δεξιοτήτων για τις οποίες ο
•

•

βασικός υποστηρικτής του έργου σκοπεύει να αναζητήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του NESOI
Ωριμότητα των προτεινόμενων δράσεων: Περιγραφή εργασιών που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί (Σχεδιασμός, Μελέτες σκοπιμότητας, αδειοδοτικές διαδικασίες, σύνταξη συμβολαίων,
τεχνοοικονομικές προτάσεις κτλ.)
Προμήθειες: Γενικές προμήθειες, συμβόλαια που έχουν ανατεθεί και διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Σχεδιασμός προμηθειών κατά την δράση του NESOI
Χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το υπόδειγμα

•
• Συνάφεια με την υποστήριξη του NESOI κατά την εκτέλεση των έργων πώς μπορεί η

υποστήριξη του NESOI να ταιριάξει με το χρονοδιάγραμμα του έργου και να βοηθήσει στην ενεργοποίηση
του δυναμικού των νησιών για μείωση της εξάρτησης από τον άνθρακα

Αυτή η ενότητα σκοπεύει στο να διασφαλίζει ότι α) το NESOI θα είναι ικανό να
ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου και β) η στήριξη του NESOI στο έργο είναι
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο του έργου.
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Ενότητα #4 – Δικαιούχοι και νησιωτικό οικοσύστημα
Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς καθώς και ο ρόλος τους στο
ίδιο το έργο αλλά και στις δραστηριότητες του NESOI

Βασικά σημεία:
• Συνοχή στη διαχείριση του έργου όσον αφορά στους εμπλεκόμενους φορείς, τους
ρόλους και τις ευθύνες τους

• Δικαιούχοι του έργου και ικανότητες δηλαδή ιστορικό και εμπειρία σε προηγούμενα
έργα ενεργειακής μετάβασης κ.λπ.

• Πίνακας εκτίμησης και αξιολόγησης κινδύνου που περιλαμβάνει λεπτομέρειες
•
•

σχετικά με τους εντοπισμένους κινδύνους και προτεινόμενους μηχανισμούς μείωσής τους
Ο ρόλος του έργου στο τοπικό νησιωτικό πλαίσιο και στην τοπική ενεργειακή
στρατηγική
Προσδιορισμός και συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων (π.χ. δήμος ή άλλη τοπική
αρχή, ενεργειακοί φορείς, κ.λπ.) με ειδική αναφορά σε όσους μπορούν να επωφεληθούν από το
έργο

Ένα επιτυχημένο έργο χαρακτηρίζεται από σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων
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Μια «επιτυχημένη» πρόταση
Επιπρόσθετα της βαθμολογίας κάθε πρότασης, κάθε αξιολογητής μπορεί να εκχωρήσει σε κάθε μία απ’
αυτές, ένα από τα επιπλέον «μπόνους» που εξετάζονται στην τελική κατάταξη
Αυτά τα «μπόνους» σχετίζονται με τις παρακάτω ενότητες :

• Δυνατότητα επαναληψιμότητας, εκχωρείται εάν η πρόταση δείχνει μια αξιόλογη δυνατότητα
να μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην ηπειρωτική χώρα,

• Καινοτομία, εκχωρείται εάν η προτεινόμενη τεχνική λύση υπερβαίνει σημαντικά το υψηλότερο
επίπεδο της τοπικής υφιστάμενης τεχνολογικής στάθμης,

• Αρχιπέλαγος, εκχωρείται εάν η προτεινόμενη παρέμβαση δε σχετίζεται με ένα μόνο νησί, αλλά με
περισσότερα νησιά του ίδιου αρχιπελάγους
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Ευχαριστούμε!
Email: nesoi@sinloc.com
Website: www.nesoi.eu
Twitter: @nesoi_energy
Instagram: @nesoi_energy
LinkedIn: NESOI – New Energy Solutions
Optimised for Islands

Το παρόν έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Horizon 2020 με αριθμό συμβολαίου 864266

