
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un 
inovācijas programmas „Apvārsnis 2020“ saskaņā ar līgumu Nr. 953040.  
Visu atbildību par dokumenta saturu uzņemas COME RES projekts. 
Dokuments neataino Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Kādi ir COME RES mērķi? 
COME RES ir Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas 
“Apvārsnis 2020” projekts, kura vispārējais  mērķis ir palielināt atjaunojamās 
enerģijas daļu elektrības sektorā. Projekta konkrētais mērķis ir veicināt un 
atbalstīt tādu ietvarnosacījumu izveidošanu, kuri sekmē atjaunojamās 
enerģijas kopienu veidošanos un darbību. Projekts novērtē reģionu, kuros ir jau 
attīstītas enerģijas kopienas, pieredzi un sniedz atbalstu tiem reģioniem, kuros 
ir enerģijas kopienu attīstības potenciāls, bet enerģijas kopienas ir tikai 
attīstības sākuma posmā.

COME RES projekta redzeslokā ir dažādi  enerģijas kopienas sociālie un 
tehniskie risinājumi, tostarp izmantojot saules PV, vēja enerģijas, hidroenerģijas 
tehnoloģijas,  enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un integrētos risinājumus.

Kas ir enerģijas kopienas?
Pašreiz notiekošie enerģētikas sektora pārveides procesi nozīmē ne tikai 
pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, bet arī 
nepieciešamību  pārskatīt to, kā enerģija tiek ražota un piegādāta. Līdztekus 
tradicionālajai elektroenerģijas ražošanai lielas jaudas elektrostacijās un tās 
centralizētai piegādei galapatērētājiem, arvien lielāku nozīmi iegūst vietējās 
atjaunojamās enerģijas kopienas, kurām ir ļoti liels potenciāls mūsu nākotnes 
enerģētikas sistēmā. Atvērtā demokrātiskas līdzdalības
un pārvaldības procesā tās organizē kolektīvu 
rīcību enerģētikas jomā, radot taustāmus 
ieguvumus vietējai sabiedrībai.
(skatīt definīcijas REDII un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus direktīva)

https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944


COME RES projekts tiek īstenots deviņu Eiropas valstu reģionos: 

→  Limburga, Rietumflandrija, Austrumflandrija, Antverpene un Flāmu Brabante Beļģijā,
→  Tīringene un Šlēsviga-Holšteina Vācijā, 
→  Apūlija un Pjemonta Itālijā, 
→  Ziemeļbrabante, Zēlande, Rijsenhouta, Etena-Lēra un Vūrdene Nīderlandē,
→  Varmija-Mazūrija, Lejassilēzija un Pomerānija Polijā, 
→  Ziemeļu reģions un Lisabona Portugālē, 
→  Baleāru un Kanāriju salas, Valensija un Katalonija Spānijā, 
→  Norvēģija un Latvija (valsts kopumā). 

Projekta partneri katrā no valstīm veido nacionālo vai reģionālo forumu, lai 
diskutētu par risinājumiem, kuri ļauj pārvarēt esošos šķēršļus atjaunojamās 
enerģijas kopienu attīstībai. Forums var tikt uzskatīts kā neformāla ieinteresēto 
pušu dialogu platforma, kura aptver enerģijas kopienu organizācijas, elektrības 
tirgus dalībniekus un citu būtisko mērķgrupu pārstāvjus. 

Forumu darbība un īstenotās aktivitātes sekmē Atjaunojamās enerģijas direktīvas 
(RED II) pārņemšanu un veicinošu ietvarnosacījumu izveidi un ieviešanu attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas kopienām.
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