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Úspora nákladov na energie s garanciou výsledku
Energy Performance Contracting (EPC) – nevyužité možnosti
Energy Performance Contracting (EPC), má v EÚ potenciál dosiahnuť značné úspory energie tak, že majiteľom
budov umožní realizovať modernizáciu zastaralých a neefektívnych zariadení s garantovanými úsporami energie.
Základným princípom je, že investície do zvýšenia energetickej účinnosti sú splácané priamo z ušetrených
nákladov na energiu. Aj keď obchodný model EPC robí takéto investície oveľa dostupnejšími, počet a rozsah
projektov je stále obmedzený. Európsky projekt Transparense, ktorého cieľom je podpora rozvoja EPC trhu zistil,
že kľúčové dôvody pre tento stav sú nedostatok dôvery v odbore, zložitosť konceptu EPC, regulácie a nedostatok
podpory zo strany štátu.
Čo je Energy Performance Contracting (EPC) a aký je jeho význam?
Energy Performance Contracting (EPC) je energetická služba umožňujúca klientovi šetriť energiu bez potreby financovania
investičných nákladov, pretože investície sú splácané z ušetrených nákladov na energiu. Hlavnou výhodou metódy EPC je, že
technické a finančné riziká na seba preberajú poskytovatelia energetických služieb (ESCO spoločnosti), ktoré ručia za úspory
energie a poskytujú kompenzácie za prípadné nedosiahnutie úspor stanovených v zmluvách.
Pre EPC projekty v rámci EÚ existuje veľký potenciál, ale väčšinou nie je využívaný. V čase finančnej krízy je to paradoxné, keďže
organizácie - najmä vo verejnom sektore - nemajú kapitál potrebný na financovanie rekonštrukcií svojich budov.
Plný potenciál EPC je nevyužitý
Počiatočný prieskum v rámci projektu Transparense ukázal nedostatok transparentnosti na trhu energetickej účinnosti v Európe,
rovnako aj zlú znalosť a pochopenie EPC a jeho možný prínos pre úspory energie. Koncept EPC je zložitý a v odvetví existuje
výrazný problém s dôveryhodnosťou a nízky dopyt zákazníkov. Taktiež, energetické politiky z jednotlivých európskych krajín sú
neúčinné, najmä s ohľadom na konkrétne politiky EPC. Regulačné prekážky zahŕňajú neefektívne regulácie, nedostatok podpory
zo strany štátu a neistotu ohľadne dotácií a politík.
Získanie finančných prostriedkov na financovanie EPC projektov je veľkou prekážkou pre klientov v mnohých (aj keď nie vo
všetkých) európskych krajinách. Finančné inštitúcie a banky majú problémy zabezpečiť zodpovedajúce financovanie pre EPC
projekty, aj kvôli nedostatku vedomostí o vlastnostiach týchto projektov. Je zaujímavé, že finančná kríza je vnímaná aj ako pohon
EPC trhu, vzhľadom k rastúcim cenám energií a potrebe znížiť náklady.
Pre získanie podrobnejších informácií si stiahnite národné a európskej správy na http://www.transparense.eu/eu/epcdatabases/reports.
Projekt Transparense – transparentný EPC trh na dosah
Projekt Transparense je financovaný z programu Európskej komisie Intelligent Energy Europe a jeho cieľom je podpora rozvoja
dôveryhodného EPC trhu tak, že vytvorí európsky Etický kódex a národné realizačné stratégie. Hlavnými cieľovými skupinami
projektu sú súčasní a potenciálni poskytovatelia EPC a ich klienti.
"Etické kódexy sa budú zaoberať problémom nedostatku transparentnosti na trhu a ich cieľom bude zlepšiť pochopenie,
informovanosť a kvalitu EPC," hovorí Jana Szomolányiová, koordinátorka projektu Transparense. "Projekt bude vyvíjať
odporúčania v rámci politík, ako tieto prekážky odstrániť, a tým podporiť implementáciu Smernice EÚ o energetickej efektívnosti,
v ktorej je požiadavka, aby členské štáty odstránili existujúce prekážky pri implementácii a podporili rozvoj EPC."
Projekt tiež zahŕňa vzdelávacie programy a prenos poznatkov z krajín, ktoré majú skúsenosti s EPC do krajín, ktoré tieto
skúsenosti nemajú. Združuje 20 európskych partnerov a má rozpočet vo výške 2,1 milióna €.
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Za obsah tohoto dokumentu nesú zodpovednosť výlučne autori. Nemusí vždy nevyhnutne odrážať
stanovisko Európskej únie. Ani výkonná agentúra EASME, ani Európska komisia nie sú zodpovedné za
žiadne prípadné použitie tu uvedených informácií.

