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Европейският фонд за енергийна ефективност (EEEF) е иновативно 
публично-частно партньорство, чиято цел е смекчаване на изменението 

на климата чрез пазарно финансиране в страните-членки на ЕС. 

Началната капитализация на фонда е 265 млн. €, предоставени от 
Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Каса Депозити и 

Престити и Дойче банк (спонсори на фонда). За своята Програма за 
техническа помощ фондът е получил финансиране от програмата ELENA в 

рамките на програмата на ЕС Хоризонт 2020. 

EEEF преследва своите цели по опазване на околната среда чрез 
предлагане на финансиране за (категории проекти): 

- подобряване на енергийната ефективност; 

- проекти за производство на възобновяема енергия с малка мощност; 

- чист градски транспорт. 

на (бенефициенти): 

- общински, местни и регионални власти или 

- публични и частни лица, действащи от името на тези власти (предприятия 
за комунални услуги, предприятия за обществен транспорт, жилищни 

асоциации, дружества за енергийни услуги (ESCOs), университети, 
обществени болници). 

Критериите за допустимост на инвестиционните проекти са 

следните: 

 Общи критерии за допустимост, като: 

 обвързване с община; 
 ангажимент на общината за смекчаване на изменението на климата 

(напр. инициативата Споразумението на кметовете); 
 намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% до 2020 г.; 
 използване на утвърдена технология; 

 Всяка технология може да има свои специфични критерии за допустимост; 

 Предпочитан размер на проекта = от 5 млн. до 25 млн. € – по-малки 

проекти ще бъдат разглеждани поотделно; 

 Съответствие с приложимото европейско законодателство. 

Важно предимство на EEEF е неговата програма за техническа помощ, 

която покрива безвъзмездно до 90% от началните разходи за разработване 
на проекта, но при условие че инвестиционната програма бъде финансирана 

от фонда. Техническата помощ цели да преодолее вакуума между 
устойчивите планове за енергийно развитие и реалните капиталовложения 
чрез подпомагане на всички дейности, необходими превръщането на 

инвестицията в устойчив енергиен проект. 

повече информация 

http://www.eeef.eu/objective-of-the-fund.html
http://www.eeef.eu/eeef-ta-facility.html
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