Jarðhitaverkefni hjá
Þróunarsjóði EFTA
Jónas Ketilsson
verkefnisstjóri jarðhitanýtingar
Orkustofnun

Uppbygging Þróunarsjóðs EFTA
MARKMIÐ

Draga úr
félagslegum og
efnahagslegum
ójöfnuði á Evrópska

Þróunarsjóður EFTA 2010-17
fjármagnar

Áherslusvið (Programmes)

efnahagssvæðinu

samsett af
Styrkja tvíhliða
tengsl EFTA ríkjanna
við styrkþegaríkin

Verkefnum (Projects)

EES styrkir 2009-2014
Spánn
45.85 milj. €

Slóvakía
38.35 milj. €

Slóvenía
12.50 milj. €

Búlgaria
78.60 milj. €

Kýpur
3.85 milj. €

Tékkland
61.40 milj. €

Eistland

Rúmenía

23 milj. €

190.75 milj. €

Grikkland
63.40 milj. €

Ungverjaland
70.10 milj. €

Portúgal

Litháen

57.95 milj. €

38.40 milj. €

Lettland
34.55 milj. €

Pólland
266.90 milj. €

Malta
2.90 milj. €

Samtals 990 milj. € (~170 ma kr.)

Framlag Íslands fer ekki yfir 34 milj. € á
tímabilinu eða 3,4% af áætluninni

Umhverfisáherslur
Náttúruvernd:
-

Heildstæð stefna um verndun hafsins og vatnasvæða
Líffræðileg fjölbreytni og verndun vistkerfa
Vöktun og umhverfisstjórnun
Takmörkun skaðlegra efna

Loftslagsbreytingar og endurnýjanleg orka:
-

Rannsóknir og tækninýjungar (umhverfis- og loftslagsmál)
Aðgerðir til að bregðast við loftslagsbreytingum
Samgöngur og flutningar á sjó
Bætt orkunýting
Endurnýjanleg orka

Orkuáherslur (PA-6)
Markmið:
Aukinn hluti endurnýjanlegra orkugjafa í orkunotkun

Vísar að árangri:
• Samdráttur í losun koldíoxíðs
• Vinnsluaukning endurnýjanlegrar orku
• Vinnsluaukning endurnýjanlegrar orku í
samgöngum
• Sala grænnar raforku inn á flutningskerfið
• Áætlanagerð um fjárfestingu í grænni orku
• Þekking á endurnýjanlegum orkulausnum
• Kennsla og vitund um endurnýjanlegar
orkulausnir

Orkuáherslur (PA-6)
Sjö ríki af fimmtán völdu orkuáætlun:
–
–
–
–
–
–
–

Ungverjaland
Portúgal
Rúmenía
Pólland
Búlgaría
Grikkland
Malta

Orkustofnun hefur aðkomu að:
– Ungverjaland (7,7 milj. €)
– Rúmenía (4 milj. €)
– Portúgal (4 milj. €)

Orkuáherslur Ungverjalands
Programme Grant: € 7,711,000
Objective: Increased share of renewable energy in energy use
Outcomes:
• Increased renewable energy production
• Increased feed in of renewable energy to existing energy infrastructures
• Improved capacity at national, regional and local level on renewable energy
solutions
• Increased awareness of and education in renewable energy solutions
Programme Operator: Energy Centre
Donor programme partner: Orkustofnun
Specific concerns: The programme shall focus on geothermal development. Small
grant scheme on increased awareness of and education in renewable energy
Auglýsing eftir tillögum að verkefnum (Call for proposals): Árið 2013

Orkuáherslur Rúmeníu
Programme Grant: € 8,000,000
Objective: Increased share of renewable energy in energy use
Outcomes:
• Increased renewable energy production
Programme Operator: The Ministry of Environment and Forests
Pre-defined projects:
• Pre-defined project with the Norwegian Water Resources and Energy
Directorate (NVE). Specific concern shall be given to hydroelectric power as a
source of renewable energy. The total allocation to the pre-defined project shall
not exceed € 4.0 million
• Pre-defined project with Icelandic National Energy Authority (OS). Specific
concern shall be given to geothermal heat as a source of renewable energy. The
total allocation to the pre-defined project shall not exceed € 4.0 million
Einstakir verkþættir verða boðnir út í samræmi við gildandi reglur um opinbera styrki
og ríkisaðstoð

Orkuáherslur Portúgals
Programme Grant: € 4,000,000
Objective: Increased share of renewable energy in energy use
Outcomes:
• Increased renewable energy production
• Improved capacity at national, regional and local level on renewable energy
solutions
Programme Operator: SOGEO
Donor programme partner: Orkustofnun
Specific concerns: The programme shall focus on geothermal energy in the Azores
islands.

Hver getur sótt um?
•
•
•
•
•

•

Aðalumsækjandi er lögaðili í viðkomandi gjafþegaríki
Aðalumsækjandi getur í umsókn sinni verið með
umsækjendur frá Íslandi sem Partnership Projects
Úthlutun er háð reglum um ríkisstyrki
Fylgja ber reglum um opinbert útboð og ríkisaðstoð
Hver styrkjafjárhæð skal ekki vera lægri en 1 milj. €
nema í undantekningartilvikum
Styrkjafjárhæð er allt að 85%

Fjármunir fyrir samvinnu landanna
•

Fjármunir til staðar til að liðka fyrir tvíhliðasamstarfi
– 0,5% af heildaráætlun fyrir landið (National Focal
Point)
– 1,5% af hverri áætlun fyrir sig Programme Operator
og Donor Programme Partner stýrir
– Dæmi um verkefni:
• Kynningar- og viðskiptaferðir
• Leit að tvíhliðasamstarfsmöguleikum
• Gerð umsókna

Tímaáætlun
2009

2010

1 maí
2009
Upphaf
28 júlí 2010
Samningur
undirritaður

2011

2012

30 apríl 2012
Áætlanir
tilbúnar

Haust 2010
2010 – 2011
Reglugerð og
MoU viðræður
áherslusvið tilbúin

2013

2014

2015

30 apríl 2014
Frestur til að
samþykkja
verkefni

30 apríl 2015
Frestur til að færa
fjármuni á milli
verkefna

2016

2017

30 apríl 2016
Verkefni þurfa
að hafa klárast

30 apríl 2017
Lokaskýrsla fyrir
verkefni

31 desember 2017
Tímabilinu
formlega lokið

Samantekt
• Ísland leggur til um 6 miljarða íslenskra króna í Þróunarsjóð EFTA frá
2009-2017
• Orkustofnun hefur umsjón með þremur orkuáherslusviðum innan
Þróunarsjóðs EFTA
• Samtals nema áætlanirnar um 3 miljörðum íslenskra króna
• Megináhersla verður lögð á nýtingu jarðhita og má gera ráð fyrir að
stærstur hluti fjármunanna fari í borun vinnslu- og niðurdælingarholna
• Jarðhitavökvinn verður aðallega nýttur til húshitunar í Ungverjalandi
og Rúmeníu en til raforkuvinnslu í Portúgal til að draga úr losun
koldíoxíðs
• Meginmarkmið Orkustofnunar er að auka hlut endurnýjanlegra
orkugjafa í Evrópu með þjóðhagslega hagkvæmni hvers ríkis fyrir sig
að leiðarljósi

Takk fyrir
Jónas Ketilsson <jonas.ketilsson@os.is>

