Потписан
меморандум
о
унапређењу
енергетске
ефикасности топлане
Помоћник директора Америчке агенције за међународни развој, USAID Брок
Бирман потписао је Меморандум о разумевању са градоначелницима Ниша,
Чачка и Панчева, чиме је отпочео нови пројекат који има за циљ унапређење
ефикасности градских топлана у овим градовима. Меморандум су потписали
градоначелник Ниша Дарко Булатовић, градоначелник Панчева Саша Павлов
и заменица градоначелника Чачка Милица Дачић. Пројекат за енергетску
ефикасност у Србији трајаће две године, а његова вредност је 2,1 милион
долара.
Циљ је смањење потрошње енергената кроз побољшану ефикасност грејања
на локалном нивоу.
„Унапређење ефикаснотси топлана у Србији од кључне је важности како би
грађани Србије стално имали приступ поузданом и приуштивом грејању“,
рекао је Бирман. „
„Оквирни споразум који су потписали Влада Републике Србије и Влада САДеа је омогућио да данас потпишемо и овај меморандум. Драго нам је да је
УСАИД од више градова у Србији одлучио да подржи у овоме и наш град.
Верујемо да ће ово омогућити даље кораке у унапређењу енергетске
ефикасности и да ћемо као град дати пуни допринос томе. Средства и све
оно што ће следити у другој фази верујем да ће бити искоришћено на прави
начин за унапређење енергетске ефиксаности која ће за последицу имати и
задовољство грађана али и уштеде које ће обезбедити сам сисмет“, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Градоначелник Панчева Саша Павлов је истако да је енергетска ефикасност
и коришћење алтернативних извора енергије стратешко опредељење града
Панчева, а у прилог томе су и средства која је Панчево привукло.
Милица Дачић, заменик градоначелника Чачка се, такође захвалила на томе
што их је USAID изабрао за овај пројекат.

„Покушавамо да кроз овакве пројекте пробудимо и еколошку свест наших
суграђана и надамо се да ћемо добити могућност да будемо и у другог фази
овог USAID-овог пројекта“, нагласила је Дачић.
Након потписивања Меморандума гости су обишли постројења Гардске
Топлане у Нишу.

