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Основни цели на проект ODYSSEE-MURE
www.odyssee-mure.eu

База данни на ODYSSEE за
показатели за енергийна
ефективност

MURE База данни с мерки на
политиките, прилагани по
сектори, и оценка на
въздействието им.

Оценява и сравнява напредъка в
енергийната ефективност по сектори във
връзка с наблюдаваната тенденция в
потреблението на енергия и с целите на ЕС

Оценява мерките на политиката за
енергийна ефективност и определя
„най-добрите мерки“

27 държави членки на ЕС + Великобритания, Норвегия, Сърбия и Швейцария
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ODYSSEE-MURE накратко

 31 държави от Европа, представени от техните енергийни агенции
 Децентрализирано събиране на данни; легитимност на резултатите
 Обмен на методологии, интерпретация чрез семинари
 Хармонизирано събиране на данни, позволяващо излизане на данни „извън енергийния
баланс“, бързо актуализиране (- една година), проверка на качеството

 Пълно преработване на базата данни MURE
 Процес на разпространение (свободен достъп до
организации с нестопанска цел, секторни и национални
профили, национални доклади)
 Комуникационни инструменти - Инструменти за анализ за
крайни потребители

 Единен Уебсайт
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Какво можем да получим от базата данни MURE
















Колко политики се прилагат в сектора на услугите?
Какви са новите мерки, въведени в ЕС?
Какви са националните мерки, които надхвърлят изискванията на директивите на ЕС?
Какви са разпоредбите в промишлеността и за пътническия транспорт?
Какъв е миксът от политики за домакинствата, за отопление на помещения или за автомобили
от държави от ЕС?
Какви са политиките, предназначени за справяне с енергийната бедност?
Кои политики изпълняват принципа “ЕЕ на първо място”?
Какви са примерите за политики за “достатъчност”?
Какви са мерките с голямо въздействие в ЕС?
Какви са успешните мерки страните в Европа?
Колко държави имат Схема за задължения за ЕЕ?
Кои методологии се използват за оценка на политиките?
Коя държава има най-добър резултат?
И т.н.…
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Основни характеристики на MURE










Хармонизиран подход за събиране на мерки: мерки, предоставени от националните екипи
Модел за събиране на мерки: структурирана информация за мерките + подробно описание
Насоки: кои мерки да включите/не включите (например регионално/местно ниво) и как
Търсене в база данни с критерии, както и със свободен текст
Актуализиране веднъж годишно.
Оценка на въздействието (вкл. количествено, където е възможно).
Около 30% от текущите мерки имат количествено въздействие (често важните).
Използване на базата данни MURE за национално планиране (по-специално в контекста на
НПЕК)

Инструменти на базата данни
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База данни с мерки

Database query
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Инструмент Успешни мерки

Successful measures
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Инструмент Картографиране на политиките

Целта на този инструмент е да картографира политиките в базата данни MURE към съответните им крайни
потребители, като по този начин подчертава политиките, които е вероятно да си взаимодействат помежду
си.

Втората цел е да се свържат
политиките и показателите отгоре
надолу, изчислени в базата данни
ODYSSEE, които оценяват по
съвместен начин въздействието на
политиката.

Policy mapper
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Класация на страните

Целта на таблицата на ODYSSEE-MURE относно показателите и политиките за енергийна ефективност е
да се оценят страните от ЕС по различни критерии за енергийна ефективност:
 ниво на енергийна ефективност
 напредък в енергийната ефективност
 политики за енергийна ефективност
 комбинация от всички тези критерии

Policy scoreboard
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Инструмент Допълнителни ползи

Multiple benefits
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Цветомира Кулевска
Тел:
E-mail:
Web:

+359 2 915 40 41
kulevska@seea.government.bg
www.seea.government.bg
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