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4-ТИ БЮЛЕТИН НА ПРОЕКТ TRECE
4-та и последна транснационална среща на
проекта TRECE

На 15 декември 2021 г. се проведе последното събитие на консорциума
по проект TRECE - Обучение за овластяване на потребителите на
енергия. Проектът, който е разработен по програма ERASMUS + на
Европейския съюз, изпълни целите си до декември 2021 г. и основният
му продукт (платформата за обучение MOOC) ще бъде достъпен от 2022
г. безплатно на уебсайта на TRECE (www.trece.eu).

На срещата, която се проведе онлайн поради ограниченията за
пътуване, бяха обсъдени състоянието и крайните стъпки на проекта,

като се започна с преглед от SGS на всички дейности, които вече бяха
извършени до момента..
След това всяка страна представи накратко своите резултати и
обратната връзка от организираните от тях Събития - национален
информационен ден и пилотни тестове. Тези събития се проведоха във
всяка от страните на консорциума, за да може информацията за проекта
TRECE да бъде разпространена в рамките на целевите групи и също
така да се получи ценна обратна връзка относно функционалността на
платформата за обучение, нейното съдържание, организация, цялостен
облик и усещане. Целият принос, предоставен от всяка страна, ще бъде
интегриран във времето, което остава, докато платформата стане
публична, така че резултатът да е успешен.

Самата платформа също беше една от основните теми на 4-та
транснационална среща, където бяха представени последните
модификации от CRES Гърция и бяха прегледани последните стъпки по
отношение на графиката и
информация вижте по-долу)

достъпа

за

сигурност.

(*за

повече

Следващата тема на дискусията беше Европейската конференция на
TRECE, която беше организирана от CRES на 21 декември, фокусирана
върху разпространението на проекта на европейско ниво и създаване на
връзки с ключови заинтересовани страни, които могат да се възползват
от неговото изпълнение. (*за повече информация вижте по-долу).

ENERO, която отговаря за плана за разпространение и комуникация,
закри срещата с представяне на състоянието на целите за изпълнение и
крайните действия, които трябва да бъдат предприети по отношение на
комуникацията
в
социалните
медии,
сътрудничеството
със
специализираните медии и други дейности по разпространение.

За повече информация относно проекта, моля свържете се с
ръководителя на проекта от SGS mercedes.rodriguez@sgs.com или
посетете уебсайта на проекта http://trece.eu.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази
публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи
отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща
се в нея.

Курсът Moodle TRECE - инструмент за
овластяване на уязвимите потребители на
енергия
Един от основните резултати на проекта TRECE е програмата за
обучение: Овластяване на потребителите на енергия и промяна в
поведението, предназначена да бъде предложена на социални агенти,
неправителствени организации и общини, за да подобрят знанията си и
да се обърнат по-добре към хората в риск от енергийна бедност.
Програмата за обучение на TRECE е вградена в масивен отворен онлайн
курс, проектиран да бъде привлекателен, прост, лесен за използване и
за работа за потребители от всяка възраст и регион. Инструментът може
да се използва онлайн, от персонални компютри и мобилни устройства
(таблети, смартфони).

Системата MOOC има следните основни раздели:
Обучителни модули
Инструментите за самооценка
Форум за обсъждане на възможни подходи към енергийната
бедност
Самият курс е структуриран в 6 модула, общо 45 часа:
Енергоспестяващи мерки
потреблението на енергия

и

мерки

за

интерпретация

на

Енергийно ефективни уреди и оборудване
Доставчици на енергия и фактуриране
ИКТ инструменти и решения за енергийна ефективност у дома
Възобновяеми енергийни източници и изменение на климата
Субсидии за енергийно бедни хора – финансови модели във всяка
страна партньор по проекта

Курсът премина пилотната тестова фаза, където националните социални
агенти и експерти оцениха използваемостта на платформата MOOC и
накрая дадоха много положителни оценки.
Курсът по английски, български, испански, словенски, румънски и гръцки
език е достъпен на уебсайта на проекта http://trece.eu/.

Европейското събитие TRECE
Консорциумът на проекта ERASMUS+ Обучение за овластяване на
потребителите на енергия – TRECE и Центърът за възобновяеми
енергийни източници и спестявания (CRES) като гръцки партньор
организираха Европейско събитие за овластяване на потребителите с
цел справяне с енергийната бедност, озаглавено „Енергийната бедност в
ЕС: Текущо състояние, политики, овластяване на потребителите“ във
вторник, 21 декември 2021 г. онлайн, поради ограниченията за
безопасност на covid-19.
То се проведе като полудневно събитие (9:30-14:30), разделено на 3
основни сесии:
1. Състояние и политики на енергийна бедност в ЕС и в страните от
Консорциума (България, Гърция, Словения, Испания, Румъния).
2. Представяне на реални казуси, опит и практически решения от
социални агенти
3. Проекти на ЕС, предназначени за справяне с енергийната бедност
и представяне на платформата за обучение TRECE .

Първата сесия започна с преглед на състоянието и политиките на ЕС в
областта на енергийната бедност. След получаване на по-широката
картина, експерти от всяка страна партньор предоставиха полезна
информация за текущото състояние на енергийната бедност в своята
страна, както и съществуващите мерки и прилагани политики за
справяне с проблема. Тази сесия даде възможност на участниците да
наблюдават общите трудности, пред които са изправени ЕС и
участващите страни, както и различията във функционалностите на
социалните услуги.
По време на втората сесия бе дадена думата на представители на
европейски или национални организации, социални служители, НПО,
кооперативи и други, които работят с хора в енергийна бедност, или
предлагат практически решения или използват съществуващи
инструменти и програми за справяне с с въпроса.

В последната сесия от експерти на ЕС бяха представени съществуващи
проекти, финансирани от ЕС в областта на справянето с енергийната
бедност, с цел да разпространят предлаганите от тях инструменти,
резултати от изследвания и механизми за решение.
В началото на събитието президентът на CRES д-р Л. Пиргиотис
приветства участниците, като подчерта важността на подобни семинари,
тъй като енергийната бедност е решаващ проблем в ЕС. Д-р
Маламатениос, ръководител на отдела за обучение на CRES, направи
кратък преглед на събитието, а г-жа Д. Нтулиа, президент на
Collaborative TerraNet, поздрави събитието, свързвайки го със
съответните им дейности, които се отнасят до различни кооперативи,
които са част от тяхната мрежа.
В събитието се регистрираха 96 участници, включително 22-мата
лектори и присъстваха още 70 човека. Публиката беше от повече от 10
европейски държави и от различни организации и заинтересовани
страни: общини, НПО, социални служители, енергийни компании и
енергийни консултанти, университети, изследователски институти,
институти за обучение, асоциации на собственици на жилища, компании
за устойчив дом, министерства, строителни и жилищни компании,
потребители и други социални мрежи.

TRECE MEETING

За повече информация относно проекта, моля, свържете се с
ръководителите

на

проекта,

SGS,

чрез

mercedes.rodriguez@sgs.com
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което
отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не
може да носи отговорност за каквото и да е използване на
информацията, съдържаща се в нея.

Текущи европейски проекти за
енергийна бедност 📈💡

👉 ENGAGER

ENGAGER 2017-2021 COST Action цели да доведе до трансформационна
промяна в разследването и подобряването на енергийната бедност на
ниво домакинства в Европа. Той улеснява разработването на
всеобхватни, иновативни и основани на доказателства политически
рамки. ENGAGER се справя с голямо обществено предизвикателство,
което засяга три взаимосвързани цели:
1. Как може да се разбере и изкорени енергийната бедност чрез
многоизмерни изследвания и политика?
2. Какви са концептуалните и методологични сложности, които стоят
в основата на енергийната бедност?
3. Кой е най-добрият начин за преодоляване на ограничените
познания за енергийната бедност в Европа?
Проектът създава активна платформа за европейски диалози за
изследване и справяне с енергийната бедност между четири групи от
съответните заинтересовани страни (институции на ЕС, групи за
застъпничество, мозъчни тръстове, академични среди, бизнес).
Той има за цел да развие и укрепи международна общност от
изследователи и практици, фокусирани върху борбата с енергийната
бедност – състояние, което обикновено се проявява чрез невъзможност
за предоставяне на адекватни нива на домашни енергийни услуги (като
отопление, осветление, охлаждане, уреди).

👉SocialWatt Analyzer

SocialWatt Analyzer включва методология за оценка, разработена в
проекта, ИКТ инструмент, който помага на доставчиците на енергия да
идентифицират

ефективно

бедните

на

енергия

домакинства.

Инструментът е проектиран така, че потребителят да не изисква
никакви специфични технически познания / умения, нито значителни
ресурси (финансови, човешки и компютърни).
SocialWatt Analyzer позволява на компаниите да импортират данни за
клиентите,

включително

информация

за

сметките

за

енергия,

консумацията на енергия и характеристиките на домакинството. Има
полезни функции, вградени в конфигурацията на инструмента, които с
подходяща настройка енергийните компании/доставчици могат
автоматично да прилагат сегментиране на клиентите и да
идентифицират бедни на енергия домакинства, като използват различни
дефиниции и допускания за енергийна бедност, където е уместно.
Проектният консорциум включва партньори от Румъния, Гърция и
Испания.

👉 SocialRES

Проектът има за цел да намери решение за пропуските в
нетехнологичните изследвания, които възпрепятстват широкото
разпространение на социални иновации в бизнеса и моделите на услуги
в европейския енергиен сектор. Чрез нашето изследване ще поставим
основата за по-добро разбиране на социално-икономическите, социалнокултурните, социално-политическите и полови фактори, които влияят
върху поведението на потребителите в енергийната система.
Нещо повече, ние ще насърчим развитието на нови модели на
сътрудничество между ключовите активисти за енергийната
демокрация: кооперации, енергийни агрегатори и платформи за групово

финансиране. В рамките на кооперацията уязвимите потребители са
идентифицирани и подпомагани от общността.

👉 STEP |

Solutions to Tackle Energy Poverty

Решения за справяне с енергийната бедност (STEP) е проект за
разработване на прост, иновативен и възпроизводим модел на мерки за
справяне с енергийната бедност. Проектът обхваща някои от страните с
най-високи нива на енергийна бедност в Европа, включително България.
Сред резултатите от проекта: набор от политически препоръки, найдобри практики и курс за обучение по Moodle. В България STEP се бори
с енергийната бедност и сред ромската общност.

👉 EmpowerMed

Като се има предвид динамичната роля на жените в икономиката,
проектът EmpowerMed (Овластяване на жените да предприемат
действия срещу енергийната бедност в Средиземноморието) ще се
справи с енергийната бедност и ще помогне за подобряване на здравето
на хората в крайбрежните райони на средиземноморските страни, с
особено фокус върху жените.

Те се стремят да постигнат целите си чрез:
Повишаване на обществената осведоменост относно енергийната
бедност и средствата за нейното облекчаване, като се фокусира
върху спецификата на крайбрежните зони, пола и здравните
аспекти.
Прилагане на практически решения, насочени към овластяване на
домакинствата, засегнати от енергийна бедност.
Формулиране на местни, национални и европейски политически
препоръки и насърчаване на решения за справяне с енергийната
бедност.

👉 ElectraEnergy |

Energy consumers cooperatives – an
innovative mechanises to deal also with energy poverty

ELECTRA Energy е сертифициран социален кооператив, основан през
2016 г. и базиран в Атина, Гърция. Неговият обхват на действие е да
подкрепи прехода към децентрализирана, ефективна и устойчива
енергийна система, с гражданите и местните общности в центъра. По
този начин работи с:

Граждани и местни общности
Общини
Академични институции
Национални и международни правителствени и неправителствени
организации.

Дейността на Енергиен кооператив "Електра" е разделена на 4 секции:
1. Изследвания в областта на енергийното развитие на общността,
финансиране, управление, социално приемане, енергийна бедност

2. Разработване на проекти: бизнес планиране и моделиране,
консултиране, финансов мениджмънт, управление на проекти
3.

Развитие

на

капацитет:

проектиране

и

изпълнение

на

образователни дейности по енергия на общността и семинари за
развитие на капацитета
4. Насърчаване чрез наблюдение и укрепване на енергийните
политики, регулации и стратегии на общността

Колективно собствено потребление: Практически модел на общността
на енергия за справяне с енергийната бедност, D. Kitsikopoulos, Ch.
Vrettos, Electra Energy Cooperative (info@electraenergy.coop,
dimitris@electraenergy.coop)

Знаеше ли...?

👇

✏️Новият закон за защита на уязвимите
потребители влиза в сила в Румъния
Законът № 226 от 16 септември 2021 г. за мерките за социална
защита на уязвимите потребители на енергия се прилага от 1
ноември 2021 г.
Законът дава определенията за:
Уязвим потребител на енергия - едно лице/семейство, което
поради здравословно състояние, възраст, недостатъчни доходи или
изолация от енергийни източници се нуждае от мерки за социална
защита и допълнителни услуги за осигуряване на поне минимални
енергийни изисквания
Енергийна бедност – невъзможността на уязвимия потребител,
както е дефиниран по-горе, да задоволи минималните енергийни
нужди, а именно минималната консумация на енергия на индивида/
семейството за осветление, оптимално охлаждане и отопление на
дома, поддръжка на съоръжения за готвене и топла вода в дома,
използване на средства за комуникация, използване на енергия

или мощност за медицински изделия за поддържане на живота или
за подобряване на човешкото здраве.
Законът е насочен към семейството или самотното лице, което няма
други значими имоти или стоки и което получава среден месечен нетен
доход от
прибл. до 280 евро / човек в случай на семейство и
прибл. до 410 евро, в случай на самотен човек.

Новият закон за уязвимите потребители отново е поскоро финансова помощ за отопление на къщата през
студения сезон, отколкото закон, който да даде
възможност на уязвимите потребители да се борят с
енергийната бедност...
Индикаторите за измерване на енергийната бедност се базират
изключително на доходите на домакинствата
Мерките за защита на уязвимите клиенти напълно пренебрегват
нефинансовите мерки или повишаването на енергийната
ефективност (например подмяна на неефективни котли или печки).
Идентифицирането на лица с ниски доходи се основава на
декларации на собствена отговорност

Порочната верига на преки финансови помощи:
енергийна бедност трябва да бъде прекъсната, като се даде възможност
на уязвимия клиент да излезе от парадигмата на енергийната
уязвимост. Това е все още липсващ стълб в румънския подход за
облекчаване на енергийната бедност. Енергийната бедност означава
повече от липса на финансови ресурси (високи сметки-ниски доходи).
Съществува и бедност от знания по въпроси, свързани с енергетиката

енергийна ефективност
способност за интернет комуникация и информация,
използване на ИКТ оборудване и инструменти

Трябва да се проучат иновативните финансови и управленски
механизми. Пример: общност от потребители/просюмъри, където

уязвимите потребители могат да бъдат идентифицирани и подпомогнати.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което
отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не
може да носи отговорност за каквото и да е използване на
информацията, съдържаща се в нея.
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