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Подпрограма Преход към чиста енергия
Обща информация
Изграждане
на политика и
нормативна
база

Ангажиране и
овластяване на
потребителите

Допринася за:
създаване на пазарни
и регулаторни
благоприятни
условия на
териториите на ЕС за
енергийния преход

Мобилизиране
на местни и
регионални
инвестиции

Разгръщане на
технологии,
услуги и бизнес
модели

Привличане
на частни
инвестиции

Вид дейности: разработване и
разпространение на най-добри
практики, мобилизиране на
инвестиции, подобряване на
уменията,
премахване
на
пазарните бариери, повишаване
на
осведомеността,
образование, овластяване.

Подпрограма „Преход към чиста енергия“
цели
 Улесняване на прехода към енергийно ефективна, базирана на
възобновяеми енергийни източници, неутрална по отношение на
климата и устойчива икономика чрез финансиране на координационни
и подкрепящи действия в цяла Европа.
 Преодоляване на пазарните бариери, които възпрепятстват социалноикономическия преход към устойчива енергия.
 Изпълнение на свързаните с енергията действия на Зелената сделка,
включително инициативата „Обновяваща вълна“ за строителния сектор.
 Включване на територии в най-отдалечени от ЕС региони, които не са
свързани с европейските мрежи.
 Справедлив преход за териториите и групите граждани, засегнати
негативно от прехода от изкопаеми горива към чиста енергия, чрез
изграждане на капацитет на участниците и насърчаване на
инвестициите в чиста енергия, главно в енергийна ефективност и на
местно ниво, устойчиви, възобновяеми източници на енергия.

Подпрограма Преход към чиста енергия
специфични цели
да разработва, демонстрира и насърчава иновативни техники, методи и
подходи за постигане на целите на законодателството и политиката на
ЕС относно прехода към устойчива възобновяема енергия и повишаване
на енергийната ефективност, както и да допринася за базата от знания и
за прилагането на най -добрите практики
да подкрепя разработването, прилагането, мониторинга и прилагането
на законодателството и политиката на ЕС относно прехода към
устойчива възобновяема енергия или повишена енергийна ефективност,
включително чрез подобряване на управлението на всички нива, поспециално чрез повишаване на капацитета на публичните и частните
участници и участието на гражданското общество
да катализира мащабното внедряване на успешни технически и
свързани с политиката решения за прилагане на законодателството на
ЕС относно прехода към възобновяема енергия или повишаване на
енергийната ефективност чрез възпроизвеждане на резултатите,
интегриране на свързани цели в други политики и в практиките на
публичния и частния сектор, мобилизиране на инвестиции и
подобряване на достъпа до финансиране.

Общ бюджет по подпрограмата 98 млн. евро
• Разпределение:
Тема
1 LIFE-2022-CET-LOCAL
2 LIFE-2022-CET-POLICY
3LIFE-2022-CET- COMPLIANCE
4 LIFE-2022-CET-EE1st
5 LIFE-2022-CET- DEEPRENO
6 LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM
7 LIFE-2022-CET-BUSINESS
8 LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS
9 LIFE-2022-CET-DH
10 LIFE-2022-CET-HEATPUMPS
11 LIFE-2022-CET-MAINSTREAM
12 LIFE-2022-CET-FINROUND
13 LIFE-2022-CET-INNOFIN
14 LIFE-2022-CET-HOMERANO
15 LIFE-2022-CET-RENOPUB
16 LIFE-2022-CET-PDA
17 LIFE-2022-CET-ENERPOV
18 LIFE-2022-CET-ENERCOM
Общ бюджет по подпрограма Преход
към чиста енергия

Общ бюджет по теми
(евро)
7 000 000
2 000 000
2 500 000
3 500 000
6 000 000
7 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
3 500 000
4 000 000
4 000 000
5 500 000 (SCOPE A)
2 500 000 (SCOPE B)
6 000 000
6 000 000 (SCOPE A)
2 000 000 (SCOPE B)
6 000 000
6 500 000
98 000 000

Максимален
размер на
съфинансиране
по програма
LIFE - 95 %

Подпрограма Преход към чиста енергия
Приоритет І и теми
І. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И МЕСТНА ПОЛИТИЧЕСКА
РАМКА В ПОДКРЕПА НА ПРЕХОДА КЪМ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

Теми:
LIFE-2022-CET-LOCAL: Техническа подкрепа за планове и стратегии за
преход към чиста енергия в общини и региони
LIFE-2022-CET-POLICY:
Ефективно
прилагане
законодателство в областта на устойчивата енергия

на

ключово

LIFE-2022-CET-COMPLIANCE: Нов екодизайн и съответствие с
енергийнaтa маркировка за подпомагане на доставчици и търговци
на дребно
LIFE 2022 – CET_EE1st: Подобряване на оперативността на принципа
„Енергийната ефективност на първо място“

Подпрограма Преход към чиста енергия
Приоритет ІІ и теми
ІІ. УСКОРЯВАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИИ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, НОВИ УСЛУГИ И БИЗНЕС МОДЕЛИ
И ПОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ НА ПАЗАРА

НОВО!!!LIFE-2022-CET-DEEPRENO: Сграден фонд с нулеви емисии: укрепване
и създаване на благоприятна рамка за дълбоко обновяване
НОВО!!LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM: Енергийна ефективност и интелигентна
готовност на сгради, като работещи инструменти
НОВО!!!LIFE-2022-CET-BUSINESS: Подпомагане на бизнеса сектора за прехода
към чиста енергия
НОВО!!LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: Стратегии
позволяващи декарбонизиран сграден фонд

и

обучение

интервенции,

НОВО!!!LIFE-2022-CET-DH: Интегриране на нискокачествена възобновяема
енергия или отпадна топлина във високотемпературно отопление
НОВО!!!LIFE-2022-CET-HEATPUMPS:
Ускоряване
на внедряването и
достъпността на термопомпи чрез колективни действия за закупуване и
обществени поръчки

Подпрограма Преход към чиста енергия
Приоритет ІІІ и теми
ІІІ. ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧАСТНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ
Теми:
LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: Интегриране на финансирането на
устойчива енергия и интегриране на енергийните характеристики в
критериите и стандартите за устойчиво финансиране на ЕС
НОВО!!!LIFE-2022-CET-FINROUND: Национални финансови кръгли
маси за устойчиви енергийни инвестиции

НОВО!!! LIFE-2022-CET-INNOFIN: Иновативни схеми за финансиране
за устойчиви енергийни инвестиции

Подпрограма Преход към чиста енергия
Приоритет ІV и теми

ІV. ПОДПОМАГАНЕ РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Теми:
LIFE-2022-CET-HOMERENO: Интегрирани услуги за ремонт на дома
НОВО!!!LIFE-2022-CET-RENOPUB: Създаване на улесняващи структури
за ускоряване на вълна от обновяване в публичния сектор
LIFE-2022-CET-PDA: Техническа помощ за разширяване на пазарните
граници за инвестиции в устойчива енергия

Подпрограма Преход към чиста енергия
Приоритет V и теми

V. Включване и овластяване на гражданите в прехода към
чиста енергия

Теми:
LIFE-2022-CET-ENERPOV: Разглеждане на
свързани със строителство в уязвими райони

интервенции,

LIFE-2022-CET-ENERCOM: Разработване на механизми за
подкрепа за енергийни общности и граждански инициативи в
областта на устойчивата енергия

Допустими бенефициенти:
юридически лица (публични или частни органи);
да са установени в една от допустимите държави, т.е. държави -членки на ЕС или държави
извън ЕС: изброени държави от ЕИП и държави, свързани с програмата LIFE (участващи
държави) или държави, които са в процес на преговори за споразумение за асоцииране и където
споразумението влиза в сила преди подписването на безвъзмездната финансова помощ;
координаторът трябва да бъде установен в допустима държава.
Международни организации - Международните организации са допустими. Правилата относно
допустимите държави не се прилагат за тях.
Асоциации и групи по интереси - образувания, съставени от членове, могат да участват като
„еднолични бенефициенти“ или „бенефициенти без юридическо лице“

Субекти без правосубектност - Субекти, които нямат правосубектност съгласно националното си
законодателство, могат да участват по изключение, при условие че техните представители имат
капацитет да поемат правни задължения от тяхно име и да предлагат гаранции за защита на
финансовите интереси на ЕС, еквивалентни на предлаганите от юридически лица.

Други условия
Състав на консорциума

Предложенията трябва да бъдат подадени от :
• за теми LIFE-2022-CET-LOCAL, LIFE-2022-CET-POLICY, LIFE-2022CET-EE1st,
LIFE-2022-CET-DEEPRENO,
LIFE-2022-CETBUILDPERFORM, LIFE-2022-CETBUSINESS, LIFE-2022-CET-DH,
LIFE-2022-CET-HEATPUMPS, LIFE-2022-CETMAINSTREAM, LIFE2022-CET-INNOFIN, LIFE-2022-CET-ENERPOV и LIFE-2022- CETENERCOM:
Предложенията трябва да бъдат подадени от най-малко 3 кандидати
(бенефициенти; не свързани предприятия) от 3 различни допустими
държави.

Други условия
Състав на консорциума

• за теми LIFE-2022-CET-COMPLIANCE, LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS,
LIFE-2022- CET-FINROUND, LIFE-2022-CET-HOMERENO, LIFE-2022CET-RENOPUB и LIFE2022-CET-PDA:

Предложенията трябва да бъдат подадени от 1 кандидат от допустима
държава.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Повече информация на:
www.life-bulgaria.bg
http://ec.europa.eu/environment/life/

