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Проектът REFEREE определя количествено 
многобройните ползи от енергийната 

ефективност и разработва лесен за 
използване инструмент, който ви помага 

да измерите тези ползи.

Проектът е финансиран по програмата за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“  на 
Европейския съюз съгласно споразумение за 
безвъзмездна помощ № 101000136.

Кои сме ние?За повече информация  
и връзка с нас:  

www.refereetool.eu

Инструмент в подкрепа 
формиране на решения 

относно мерки за енергийна 
ефективност

*

* истинската стойност на енергийната ефективност



За какво?1.

Кога?4.

Как?2. За кого?3.

Създаване на инструмент за количествено 
определяне на различните ползи 
от енергийната ефективност

Надграждайки върху солидни модели, 
съвместен дизайн и участие на потребителите

Политици, бизнеси, финансови 
институции и всички заинтересовани 
от енергийна ефективност

2020
Стартиране на 

разработването на 
инструмента

2021
Сформиране на 

Консултативната група

2022
 

Прототип на инструмента  
Пилотни проучвания

2024

Разпространение на 
инструмента REFEREE

2023 
Инструментът е готов!  
Обучителни семинари

Инструментът може да е 
особено полезен, ако сте: 

• Политик, който взема решения 
относно мерките за енергийна 
ефективност на местно, регионално 
и национално равнище;

• Политик, който взема решения относно 
неенергийни мерки , повлияни от 
действията за енергийна ефективност 
(здравеопазване, околна среда, публични 
финанси, икономическа дейност;

• Инвеститор , който иска да се 
възползва от многобройните ползи от 
инвестирането в енергийна ефективност;

• Проект мениджър , който иска 
да използва инструмента при 
кандидатствания по проекти.

Инструментът се основава на макроикономическия 
модел E3ME, който разглежда взаимовръзките 
между енергийните, икономическите и екологичните 
системи по сектори на национално ниво.
 
Той използва въпросите на потребителите 
за разработването на модели, които да бъдат 
представени като политически препоръки.

Екипът на REFEREE ще получи обратна 
връзка и предложения за подобрения от 
Консултативна група , в която участват политици, 
инвеститори, изследователи, представители 
на бизнеса и на гражданското общество. 

След като прототипът на инструмента бъде готов, 
ще бъдат проведени пилотни проучвания с местни 
заинтересовани страни, които ще го тестват в рамките 
на своите планирани енергийно ефективни дейности. 

Енергийната ефективност не само намалява 
въглеродните емисии, но и допринася и за:

• Благосъстоянието на хората, 
особено на енергийно бедните 
семейства, чрез подобряване на 
физическото и психическото здраве 
на жителите, като същевременно 
намалява енергийните разходи; 

• Конкурентоспособността на бизнеса чрез 
създаване на възможности за иновации;

• По-чиста околна среда чрез намаляване 
замърсяването и използването на ресурси;

• Осигуряването на заетост чрез 
създаване на работни места в сектора.


