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15 Νοεμβρίου 2021
Το παρόν έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020»
σύμφωνα με τη σύμβαση χορηγίας υπ’ αρ. 864266

Περιεχόμενα
• Πρωτοβουλία «Καθαρή ενέργεια για τα
νησιά της ΕΕ» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) - 5 λεπτά

ΜΕΡΟΣ Α - 50 λεπτά
• Εισαγωγή στην ανοικτή πρόσκληση του
NESOI
• Συνοπτική παρουσίαση των ήδη
επιλεγμένων έργων από το NESOI
• Πώς να κάνετε αίτηση για την ανοικτή
διαδικασία του NESOI
• Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης
• Η Υπηρεσία Υποστήριξης του NESOI
• Ερωτήσεις & Απαντήσεις

ΜΕΡΟΣ Β - 60 λεπτά
• Η πλατφόρμα του NESOI:
γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στις
ιδέες και στην υλοποίηση τους
• Χρηματοοικονομική
σύνδεση: σύνδεση των έργων των
νησιών και των πιθανών πηγών
χρηματοδότησης
• Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές
λύσεις και καινοτομίες για την
απεξάρτηση των νησιών από τον
άνθρακα
• Ερωτήσεις & Απαντήσεις
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Περιεχόμενα / ΜΕΡΟΣ Β
• Η πλατφόρμα του NESOI: γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στις
ιδέες και στην υλοποίηση τους
• Χρηματοοικονομική σύνδεση: αλληλεπίδραση των έργων των
νησιών και των πιθανών πηγών χρηματοδότησης
• Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες για την
απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα
• Ερωτήσεις & Απαντήσεις
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Στόχοι της πλατφόρμας
Διευκόλυνση της
συμμετοχής υποψήφιων
νησιών

Ψηφιακή
πλατφόρμα

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

Διευκόλυνση της
κοινοτικής υποστήριξης σε
έργα ενεργειακής
μετάβασης

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Ενθάρρυνση συμμετοχής
των τοπικών κοινοτήτων
στις επενδύσεις
ενεργειακής μετάβασης
Διευκόλυνση
Υποστήριξη ανταλλαγής
συνεργασίας και
καλών πρακτικών, εμπειριών
συνδημιουργίας μεταξύ
και καινοτομιών
των μελών

Ενίσχυση αλληλεπίδρασης
μεταξύ διαφόρων
ενδιαφερόμενων μελών

Τεχνολογική
σύνδεση
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Χρήστες της πλατφόρμας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ = ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΟΙ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β

Όλοι οι χρήστες μπορούν να:
• Δημιουργήσουν προσωπικό προφίλ για
συμμετοχή στην πλατφόρμα και στα
εργαλεία της
• Βλέπουν τα έργα, τις
ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις
ευκαιρίες συνεργασίας
• Λάβουν ειδοποιήσεις σχετικά με το ποιο
έργο, ποια χρηματοδότηση και ποια
ευκαιρία συνεργασίας αντιστοιχεί
καλύτερα σε αυτούς
• Λάβουν ειδοποιήσεις σχετικά με το ποιοι
υπεύθυνοι έργου και χρηματοδότες
ταιριάζουν καλύτερα σε αυτούς
• Έχουν πρόσβαση σε υλικό διαδικτυακής
τηλεκπαίδευσης σχετικά με έργα
ενεργειακής μετάβασης

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Χρήστες της πλατφόρμας

ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ = ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
•Συμμετέχουν σε Ανοικτές Προσκλήσεις
•Δημιουργούν περιεχόμενο για έργα που αποτελούν επενδυτικές
ευκαιρίες
•Δημιουργούν περιεχόμενο για ευκαιρίες συνεργασίας
•Βλέπουν τα έργα, τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες
συνεργασίας
•Λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με χρηματοδοτήσεις και
ευκαιρίες συνεργασίας που αντιστοιχούν καλύτερα σε αυτούς
•Λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με χρηματοδότες
που αντιστοιχούν καλύτερα σε αυτούς
•Επικοινωνούν μέσω διαδικτυακής συνομιλίας ή email με τους
χρηματοδότες

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Χρήστες της πλατφόρμας

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΑΡΟΧΟΙ

Η πλατφόρμα
του NESOI

•Δημιουργούν χρηματοοικονομικές / χρηματοδοτικές ευκαιρίες
•Δημιουργούν περιεχόμενο για ευκαιρίες συνεργασίας στο πλαίσιο
εξειδίκευσης τεχνολογιών
•Βλέπουν τα έργα, τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες
συνεργασίας
•Λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με έργα και
ευκαιρίες συνεργασίας που αντιστοιχούν καλύτερα σε αυτούς
•Λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με υπεύθυνους έργων
που αντιστοιχούν καλύτερα σε αυτούς
•Επικοινωνούν μέσω διαδικτυακής συνομιλίας ή email με τους
κυρίους του έργου

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Εγγραφή / σύνδεση των χρηστών

ΜΕΡΟΣ Β

• Ο
χρήστης
εισάγει
τις
απαραίτητες πληροφορίες
• Στο
πεδίο
επιχείρηση/
οργανισμός εμφανίζονται τα
διαθέσιμα ονόματα. Αν ο
χρήστης δεν βρει το δικό του
όνομα,
πρέπει
να
το
πληκτρολογήσει
και
αυτό
αποθηκεύεται αυτόματα στο
σύστημα ως νέα καταχώρηση

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Πρόσβαση του διαχειριστή

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Προφίλ απλού χρήστη

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
Ένας απλός χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες των προσωπικών του/της στοιχείων, αλλά ΟΧΙ
των στοιχείων του οργανισμού.
Όταν επιλέξει έναν οργανισμό, οι πληροφορίες προστίθενται αυτόματα.
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Τροφοδοσία μηχανής αντιστοίχισης

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Λογαριασμός & Ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Έργα - Χρηματοοικονομικές ευκαιρίες
- Τεχνικοί Πάροχοι

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

ΚΑΙ χειροκίνητη δημιουργία
περιεχομένου ->

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Διαδικτυακή κοινότητα του NESOI

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Εργαλεία συνδημιουργίας

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

Χώρος εργασίας 1
προς 1

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Χώρος εργασίας 1 προς ∞

Τεχνολογική
σύνδεση
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Περιεχόμενα / ΜΕΡΟΣ Β
• Η πλατφόρμα του NESOI: γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στις
ιδέες και στην υλοποίηση τους
• Χρηματοοικονομική σύνδεση: αλληλεπίδραση των έργων των
νησιών και των πιθανών πηγών χρηματοδότησης
• Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες για την
απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα
• Ερωτήσεις & Απαντήσεις
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

1/

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β

2/

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β

1/

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Ποια είναι η επίδραση που θέλει να
ασκήσει το NESOI;

ΜΕΡΟΣ Β

• Τα έργα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο «μέγεθος» για να έχουν
μια επίδραση στα ενεργειακά συστήματα του νησιού ή των
νησιωτικών συμπλεγμάτων, ώστε να είναι επιλέξιμα για την
υποστήριξη NESOI
• Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου και να
αποφευχθεί η διακύβευση της παρεχόμενης υποστήριξης, το NESOI
αναμένει ότι τα έργα θα απαιτούν ελάχιστη υποστήριξη 50.000 €
(ως συνδυασμός διαδοχικής χρηματοδότησης και τεχνικής
βοήθειας)
• και θα χαρακτηρίζονται από ενδεικτικό συντελεστή μόχλευσης
20x
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Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση

Πώς να υπολογίσετε το αποτέλεσμα
μόχλευσης;

Η πλατφόρμα
του NESOI

Το κόστος της επένδυσης διαιρούμενο με το ποσό της εισφοράς NESOI:
Προβλεπόμενη κινητή επένδυση (€)
Μόχλευση=

ΜΕΡΟΣ Β

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

≈ ή > 20
Απαιτούμενη εισφορά NESOI (€)

Τεχνολογική
σύνδεση
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Τι είναι η κινητή επένδυση;

ΜΕΡΟΣ Β

Για σκοπούς ελέγχου επιλεξιμότητας, η κινητή επένδυση που εξετάζεται για σκοπούς
υπολογισμού μόχλευσης είναι όπως υποδεικνύεται και αιτιολογείται από τον φορέα
υλοποίησης του έργου στην αίτηση που υποβλήθηκε.

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Πώς εκτιμάται η απαιτούμενη
εισφορά NESOI; (1/3)

ΜΕΡΟΣ Β

• Το NESOI θα υποστηρίξει έργα στον κύκλο ζωής

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση

• Τα τυπικά μενού έχουν ήδη ετοιμαστεί και σας
παροτρύνουμε να τα χρησιμοποιήσετε
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Πώς εκτιμάται η απαιτούμενη
εισφορά NESOI; (2/3)

ΜΕΡΟΣ Β

• Για κάθε μενού, υποδεικνύεται η ενδεικτική εισφορά του
NESOI

Η πλατφόρμα
του NESOI

• Αυτή η τιμή θα θεωρείται συναφής σε τυπικές συνθήκες
(περιορισμένος αριθμός επιμέρους έργων, ένας κύριος
δικαιούχος, τυπική τεχνολογική πολυπλοκότητα)

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση

• Σε κάθε περίπτωση οι αποκλίσεις πρέπει να εξηγούνται
και να αιτιολογούνται στην αίτηση
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Πως εκτιμάται η απαιτούμενη
εισφορά NESOI; (2/3)
ΜΕΝΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20.000 € - 40.000 €

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

40.000 € - 60.000 €

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

40.000 € - 60.000 €

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ TA ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΔΙΤ

40.000 € - 60.000 €

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ TA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΔΙΤ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 40.000 € - 60.000 €
ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ TA ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.000 € - 60.000 €
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

30.000 € - 40.000 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

30.000 €– 40.000 €

Τεχνολογική
σύνδεση
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Αίτηση

ΜΕΡΟΣ Β

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σχετικά
με τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές:
Τμήμα

Δείκτης

Περιγραφή έργου και
κύρια
χαρακτηριστικά

Συνολική επένδυση του
παγκοσμίου έργου (EUR) =
κινητή επένδυση

Χρηματοοικονομική δομή (EUR)

Η πλατφόρμα
του NESOI

Παροχή και εξήγηση της συνολικής
επένδυσης του παγκοσμίου έργου
(εκτός του NESOI)
Λεπτομέρειες ανά μεμονωμένη
πρωτοβουλία, εάν περιλαμβάνονται
περισσότερες ενέργειες στο
προτεινόμενο συνολικό έργο

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Περιγραφή της χρηματοοικονομικής
δομής (π.χ. ποσό και είδος των
διαθέσιμων κεφαλαίων, ποσό και
είδος πόρων που θα επιδιωχθούν
κ.λπ.)

Τεχνολογική
σύνδεση
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Αίτηση

ΜΕΡΟΣ Β

Τμήμα

Δείκτης

Εκτέλεση έργου και
υποστήριξη NESOI

Χρηματοοικονομική στήριξη
(EUR)

Περίοδος αποπληρωμής
(Χρόνια)

• το ποσό της χορηγίας (≤ 60.000 €)
που ζητά κάθε συνεργάτης (είτε ίσο
είτε διαφορετικό με την ενδεικτική
τιμή).
• αιτιολόγηση για το ποσό της
χορηγίας που ζητήθηκε (μέγ. 500
χαρακτήρες).
Προσδοκώμενη περίοδος
αποπληρωμής της συνολικής
επένδυσης

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β

2/

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΕΡΓΑ ΣΤΟΧΟΣ
Το NESOI θα υποστηρίξει έργα στη φάση ανάπτυξης και χρηματοδότησης: ο κύριος
στόχος της διευκόλυνσης είναι η ενεργοποίηση των επενδύσεων και η υποστήριξη της
πρόσβασης στα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα
HIGH (ΥΨΗΛΗ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓOY
LOW
(ΧΑΜΗΛΗ)
ΕΝΝΟΙΑ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σχήμα : Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φάσεις υλοποίησης, δημιουργία αξίας και προφίλ κινδύνου. Προσαρμογή από: Jovičić, 2015
Green Finance,2019,1(2) http://dx.doi.org/10.3934/GF.2019.2.94

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β

Κάθε έργο και κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία θα είναι διαφορετική: μια συγκεκριμένη
αντιστοιχία πρέπει να βρεθεί μεταξύ των χρηματοδοτικών ευκαιριών, της αξιολόγησης
χρηματοδότησης, των διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και των έργων
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΝΗΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ

▪ Διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ
▪ Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ +
προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί
▪ Χρηματοοικονομικά ιδρύματα
▪…

ΙΔΙΩΤΙΚΟ

▪
▪
▪
▪

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο
Χρέος
Ομόλογα έργου
…

▪ Προμηθειών και Κατασκευών - Εταιρείες
Παροχής Υπηρεσιών Ενέργειας
▪ Συμμετοχική χρηματοδότηση
(Crowdfunding)
▪ Ανακυκλούμενα δάνεια
▪ Χρηματοδότηση μέσω λογαριασμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ECOFIN

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΔΟΜΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
(Προμηθειών και Κατασκευών
- Λειτουργιών και συντήρησης
(O&M) - ...)

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NESOI
Το NESOI θα υποστηρίξει τα έργα για τη βελτίωση ορισμένων από αυτές τις συνθήκες,
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
(Συνολικά)

ΜΟΧΛΕΥΣΗ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ECOFIN
(Περίοδος αποπληρωμής,...)

ΕΠΙΔΡΑΣΗ
(Μείωση των αερίων
θερμοκηπίου, Ανανεώσιμη
Ενέργεια...)

ΔΟΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Μετοχές - μέτοχοι)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
(Μηχανικής, Προμηθειών και
Κατασκευών - Λειτουργιών και
συντήρησης (O&M) - ...)

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η πλατφόρμα
του NESOI

ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Δημιουργία χάρτη
πορείας για την
ενεργειακή
μετάβαση / Σχέδιο
Δράσης για τη
Βιώσιμη Ενέργεια
στα Νησιά (iSEAP)

Μελέτη
σκοπιμότητας και
δέουσα επιμέλεια

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΤΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΔΙΤ)

Επιχειρηματικός
σχεδιασμός και
χρηματοδότηση
αντιστοιχιών

ΜΕΡΟΣ Β

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Υποστήριξη στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχεδιασμού υψηλού επιπέδου, είναι κατάλληλο για ΤΑ που όλο και
συχνότερα απαιτείται να καθορίσουν μια σαφή στρατηγική για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και να
συμμορφωθούν, κατά περίπτωση, με τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού που ορίζονται από τους δωρητές για
πρόσβαση στη χρηματοδότηση

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - Πτυχές Ecofin

Η πλατφόρμα
του NESOI

Σχέδιο δράσης
για τη βιώσιμη
ενέργεια και το
κλίμα (Sustainable
Energy and
Climate Action
Plans - SECAP)

Καταγραφή των κύριων χρηματοδοτικών μέσων που είναι διαθέσιμα για τη
χρηματοδότηση των προσδιοριζόμενων ενεργειών και προκαταρκτική ένδειξη των
βημάτων για την προσέγγισή τους (π.χ. Διαδικτυακός σύνδεσμος ή επαφή, επερχόμενη
προθεσμία για αιτήματα χρηματοδότησης, κ.λ.π.)

Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής
Κινητικότητας (Sustainable
Urban Mobility
Plan - SUMP)

Καταγραφή των κύριων χρηματοδοτικών μέσων που είναι διαθέσιμα για τη
χρηματοδότηση
των προσδιοριζόμενων ενεργειών και προκαταρκτική ένδειξη των βημάτων για την
προσέγγισή
τους

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ Β

Αυτή η υπηρεσία είναι κατάλληλη για Τοπικές Αρχές που επιθυμούν να διερευνήσουν ποια είναι η
καλύτερη τεχνολογική λύση, η καταλληλότερη διαδικασία για την προμήθεια των έργων ή/και
υπηρεσιών, η καλύτερη λύση χρηματοδότησης και τα βήματα για την ενεργοποίησή της

ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - Πτυχές Ecofin
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗ
ΤΑΣ

Η πλατφόρμα
του NESOI

▪ Ανάλυση κόστους-οφέλους και αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών και
περιβαλλοντικών επιδράσεων και προσδιορισμός της προτιμώμενης επιλογής
▪ Ορισμός των τεχνικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών εισροών έργου για
την επιθυμητή επιλογή έργου (βιβλίο υποθέσεων)
▪ Ανάλυση κινδύνου και προσδιορισμός των διαθέσιμων στρατηγικών μετριασμού
(π.χ. διαδικαστικές, τεχνικές, συμβατικές κ.λπ.)
▪ Αξιολόγηση υφιστάμενων επιλογών προμήθειας (π.χ. διαγωνισμός, ΣΔΙΤ κ.λπ.)
▪ Χρηματοοικονομικά μοντέλα και προσδιορισμός του στόχου
▪ Προσδιορισμός των χρηματοοικονομικών / χρηματοδοτικών επιλογών
▪ Σχέδιο δράσης και προσδιορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης του έργου

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Αυτή η υπηρεσία είναι κατάλληλη για ένα έργο, που έχει ήδη δομηθεί, στην εξέλιξη
υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση, που ο δωρητής ή ο δανειστής απαιτεί μια εις βάθος
ανάλυση συγκεκριμένων πτυχών της επένδυσης που αξιολογεί

ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - Πτυχές Ecofin
ΔΕΟΥΣΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

▪ Δημιουργία χώρου δεδομένων με όλη τη σχετική τεκμηρίωση του έργου
(τεχνική, συμβατική, οικονομική και χρηματοοικονομική, επίδραση, κ.λπ.)
▪ Ανάλυση της αρτιότητας και της συνάφειας με τις τωρινές πρακτικές της αγοράς
των υποτιθέμενων οικονομικών και χρηματοοικονομικών εισροών και των
σχετικών μοντέλων
▪ Πίνακας κινδύνου και, για κάθε σχετική κατηγορία κινδύνου, εκτίμηση των
πιθανών επιδράσεων κινδύνου και των διαθέσιμων στρατηγικών μετριασμού
▪ Λίστα προηγούμενων συνθηκών για διαδοχικά βήματα υλοποίησης του έργου
(π.χ. αποτέλεσμα διαγωνισμού, χρηματοοικονομικό κλείσιμο και εκταμίευση,
έναρξη κατασκευής κ.λπ.)
▪ Σχέδιο δράσης και προσδιορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης του έργου

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ OTA ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποστήριξη στη δόμηση των διαδικασιών προμήθειας ΣΔΙΤ που απαιτούνται για την
υλοποίηση ενός έργου, που έχει ήδη καθοριστεί

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - Πτυχές Ecofin

ΔΕΟΥΣΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η πλατφόρμα
του NESOI

▪ Κριτική εξέταση της ανάλυσης κόστους - οφέλους και αξιολόγηση
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων
▪ Ορισμός των ροών τεχνικών, επενδυτικών, χρηματοδοτικών, εσόδων και των
εισροών του κόστους διαχείρισης για την επιθυμητή επιλογή έργου
▪ Εξέταση και προσομοίωση ακραίων καταστάσεων των υποβληθέντων σεναρίων
χρηματοοικονομικών μοντέλων και βιωσιμότητας (όπου απαιτείται)
▪ Ανάλυση κινδύνου και προσδιορισμός των διαθέσιμων στρατηγικών μετριασμού
(π.χ. διαδικαστικές, τεχνικές, συμβατικές κ.λπ.)
▪ Χρηματοοικονομικά μοντέλα και προσδιορισμός του στόχου
▪ Ορισμός της διαδικασίας στοχευμένου διαγωνισμού και κατευθυντήριων γραμμών
για τα συμβόλαια ΣΔΙΤ
▪ Σχέδιο δράσης και προσδιορισμός του έργου/ των διαδικασιών παρακολούθησης
της εξέλιξης
▪ Δημιουργία της τεκμηρίωσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Υποστήριξη στη δόμηση και τη σύνταξη αποτελεσματικής αίτησης σε άλλη
χρηματοδότηση /άλλα προγράμματα που συνήθως παρέχουν μεγάλης κλίμακας
πόρους τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη έργων που έχουν ήδη εντοπιστεί και
χρειάζονται ειδική τεχνογνωσία για τη δόμηση τους.

ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - Πτυχές Ecofin

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ /
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

▪ Συλλογή και ανάλυση τεχνικών, διαδικαστικών χρηματοοικονομικών,
παραμετρικών στοιχείων και απαιτούμενων πληροφοριών για τη
διαμόρφωση της αίτησης.
▪ Δημιουργία της αίτησης, υποστήριξη στην υποβολή
▪ Διαχείριση προγράμματος και συνεχής υποστήριξη στη σύνδεση με
τον στοχευόμενο δωρητή της παροχής Τεχνικής Βοήθειας

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση

Αυτή η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να τους οδηγήσει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
δομώντας το έργο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης (συνήθως μεγάλης κλίμακας ή χαρτοφυλάκια συγκεντρωτικών έργων). Η
στοχευμένη παροχή Τεχνικής Βοήθειας χρειάζεται να αναφερθεί στην αίτηση του NESOI. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον μηχανισμό ELENA (Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας), ΕΤΑΑ, Διευκόλυνση Χρηματοδότησης
Πράσινης Ενέργειας (GEFF) και τα αφομοιώσιμα Ευρωπαϊκά/Εθνικά σχέδια Αναπτυξιακής Βοήθειας Έργων.
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ECOFIN ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υποστήριξη στη δόμηση ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιολόγηση της
βιωσιμότητας της παρέμβασης ή/και την προσέλκυση πιθανών επενδυτών για την παροχή πρόσθετων
πηγών χρηματοδότησης

ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - Πτυχές Ecofin

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ Β
Η πλατφόρμα
του NESOI

▪ Οικονομικός και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (π.χ. Ανάλυση
ιστορικών στοιχείων, επιχειρησιακών παραγόντων, ανάπτυξη του
σχεδίου, ανάλυση σεναρίου) και αξιολόγηση οικονομικής και
χρηματοοικονομικής σκοπιμότητας
▪ Επιχειρηματικό Σχέδιο και προκαταρκτικό Ενημερωτικό Μνημόνιο
▪ Προσδιορισμός πιθανών επιλογών χρηματοδότησης
▪ Δοκιμές αγοράς με πιθανούς επενδυτές

Χρηματοοικονομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση

Αυτή η υπηρεσία είναι ιδανική για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σαφή και δομημένη ιδέα έργου, λεπτομερή
τεκμηρίωση (π.χ. μελέτη σκοπιμότητας, λεπτομερή σχεδιασμό έργου κ.λπ.) και πρόθυμους να κατανοήσουν, για παράδειγμα,
εάν τα προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία της πρωτοβουλίας είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες τους όσον αφορά την
απόδοση της επένδυσης και το προφίλ κινδύνου ή να διερευνήσουν την καλύτερη χρηματοοικονομική δομή και να
ξεκινήσουν διάλογο με πιθανούς επενδυτές.
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Περιεχόμενα / ΜΕΡΟΣ Β
• Η πλατφόρμα του NESOI: γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στις
ιδέες και στην υλοποίηση τους
• Χρηματοοικονομική σύνδεση: αλληλεπίδραση των έργων των
νησιών και των πιθανών πηγών χρηματοδότησης
• Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες για την
απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα
• Ερωτήσεις & Απαντήσεις
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Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και
καινοτομίες για την απεξάρτηση των νησιών από
τον άνθρακα

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ NESOI: Τα νησιά μπορούν να αποτελέσουν ζωντανά
εργαστήρια καινοτόμων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας για την ενεργειακή μετάβαση
στην ΕΕ
ΣΤΟ ΝΕSOI Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗ
ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Επίσης, ξεκινώντας από ό,τι εντοπίστηκε στο
CE4EUI και σε άλλες εμπειρίες του H2020, το
NESOI πραγματοποίησε μια ανάλυση που
επικεντρώθηκε στις διαθέσιμες τεχνολογίες
καθαρής ενέργειας με στόχο τον εντοπισμό
δυνατών σημείων, αδυναμιών και πιθανών
συνεργασιών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του
αντίκτυπου της απεξάρτησης από τον άνθρακα
και την έμπνευση προτάσεων NESOI

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικον
ομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες
για την απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα

ΜΕΡΟΣ Β

ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ D3.2 ώστε να λάβετε έμπνευση για τα έργα σας
Ένας χρήσιμος αλλά όχι περιοριστικός και υποχρεωτικός κατάλογος
τεχνολογίας, που θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε τα έργα σας

Η πλατφόρμα
του NESOI

Τρεις προσεγγίσεις συνδέσεων:
- ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: η σύνδεση δύο ή
(περισσότερων)
τεχνολογιών
για
την
απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα,
- ΔΥΝΑΜΗ ΝΗΣΙΩΝ: Η σύνδεση των αναγκών
των νησιών και οι διαθέσιμες τεχνολογίες

Χρηματοοικον
ομική
σύνδεση

- ΔΥΝΑΜΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ: η σύνδεση
των επιλεγμένων τεχνολογιών και των πιο
κατάλληλων μετόχων

Τεχνολογική
σύνδεση
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Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και
καινοτομίες για την απεξάρτηση των νησιών από
τον άνθρακα

ΜΕΡΟΣ Β

ΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μεγαλύτερο κόστος
της ενέργειας στα νησιά; Ευκολότερη η δημιουργία οικονομικά
βιώσιμων νέων τεχνολογιών ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Η πλατφόρμα
του NESOI

Οι κατηγορίες τεχνολογίας που αναλύονται είναι οι:
•

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

•

Θερμική Παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας

•

Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής
ενέργειας

•

Ηλεκτρική Κινητικότητα

•

Αποθήκευση ενέργειας

•

Αναβάθμιση Τοπικής Δημόσιας Περιουσίας

•

Ενεργειακή Απόδοση στα Κτίρια

Χρηματοοικον
ομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
Ευγενική χορηγία του έργου ISLANDER
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Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες
για την απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ
(Και να στοχεύσετε σε πριμοδότηση καινοτομίας!)

Η πλατφόρμα
του NESOI

Η μεγαλύτερη καινοτομία θα επιτευχθεί από την αξιολόγηση
του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL).
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
(TRL); Μια μέθοδος για την εκτίμηση της ωριμότητας των
τεχνολογιών κατά τη φάση απόκτησης ενός προγράμματος,
που αναπτύχθηκε από τη NASA τη δεκαετία του 1970. Η χρήση
των TRL μας δίνει τη δυνατότητα να διεξάγουμε συνεπείς και
ομοιόμορφες συζητήσεις για τεχνική ωριμότητα σε διαφορετικά
είδη τεχνολογίας.

Χρηματοοικον
ομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες
για την απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ
(Και να στοχεύσετε σε πριμοδότηση καινοτομίας!)

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικον
ομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες
για την απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα

ΜΕΡΟΣ Β

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ομάδα του NESOI μετέφρασε την αξιολόγηση TRL στο «περιεχόμενο των νησιών» και
στις «τεχνολογίες καθαρής ενέργειας»
ΕΠΙΠΕΔΟ TRL ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
TRL6- Παρουσιάζεται μόνο σε ειδικές αιτήσεις (εάν είναι εφικτό και δυνατό να
εφαρμοστεί σε νησιά) – ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
TRL7 - Παρουσιάζεται σε λίγες περιπτώσεις σε ηπειρωτική χώρα ή σε νησιά –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
TRL8 – Κοντά στην αγορά - Λύσεις της αγοράς αλλά λίγες δοκιμές στα νησιά –
ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
TRL9 - Στην αγορά και ήδη δοκιμασμένο στα νησιά σε μεγάλο ποσοστό – ΜΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ

Η πλατφόρμα
του NESOI

Χρηματοοικον
ομική
σύνδεση

Τεχνολογική
σύνδεση
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Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες
για την απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα

ΜΕΡΟΣ Β

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η πλατφόρμα
του NESOI

Η ομάδα του NESOI ετοίμασε μια λίστα με παραδείγματα (ώστε να ωθήσει και την αξιολόγηση
των κριτικών) για κάθε τεχνολογία που παρουσιάζεται στον κατάλογο D3.2

!!! ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟ !!!!

Χρηματοοικον
ομική
σύνδεση

!!! ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΕΒΑΙΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ NESOI ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ !!!

Τεχνολογική
σύνδεση

!!! Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ!!!
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Τεχνολογική σύνδεση: τεχνικές λύσεις και καινοτομίες
για την απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρακα

ΜΕΡΟΣ Β

Η ομάδα του NESOI ετοίμασε μια λίστα με παραδείγματα (ώστε να ωθήσει και την αξιολόγηση
των κριτικών) για κάθε τεχνολογία που παρουσιάζεται στον κατάλογο D3.2
Η πλατφόρμα
του NESOI

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
TRL6
ΠΛΗΡΩΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
TRL7
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
TRL8
ΜΕΡΙΚΩΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
TRL9
ΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ

Πλωτό φωτοβολταϊκό - Καινοτόμα φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε κτίρια και Διπλής όψης
φωτοβολταϊκά - Οργανικά φωτοβολταϊκά

Χρηματοοικον
ομική
σύνδεση

Φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε κτίρια - Αγροβολταϊκά - Υβριδικά φωτοβολταϊκά θερμικά καινοτόμα συστήματα παρακολούθησης φωτοβολταϊκών - άλλες ειδικές αιτήσεις / ενσωμάτωση
στο τοπικό περιβάλλον - διπρόσωπα φωτοβολταϊκά - καινοτόμες προσεγγίσεις και επιθεωρήσεις
O&M φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, σύζευξη με μονάδες ηλεκτρόλυσης για παραγωγή
πράσινου υδρογόνου - λύσεις εκτός δικτύου
Συστήματα φωτοβολταϊκών στις στέγες /στο έδαφος αλλά με ειδική εφαρμογή (με συγκεκριμένο
σύστημα διαχείρισης ενέργειας, ιδιοκατανάλωση σε αποκλειστική συσκευή λήψης ενέργειας,
σύζευξη με σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προσέγγιση ενεργειακής κοινότητας,
προσέγγιση
φωτοβολταϊκού
εικονικού
σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής,
ενσωμάτωση
αποθήκευσης), παρακολούθηση φωτοβολταϊκών με συστήματα παρακολούθησης της αγοράς
Συστήματα φωτοβολταϊκών στις στέγες (με άμεση έγχυση στο δίκτυο ή ιδιοκατανάλωση κτιρίου
με μη ειδικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας) - φωτοβολταϊκά στο έδαφος (με άμεση έγχυση στο
δίκτυο και μη ειδικό σύστημα διαχείρισης ισχύος εξόδου)

Τεχνολογική
σύνδεση
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Ευχαριστούμε για την προσοχή
σας!
Το παρόν έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020»
σύμφωνα με τη σύμβαση χορηγίας υπ’ αρ. 864266

