أمستردام  -صندوق االستثمار 2010

عن التجربة
يف عام  ،2010وضعت أمسرتدام أهدافا بيئية طموحة يف اسرتاتيجيهتا للطاقة يف أمسرتدام .2040
ولتحقيق هذه الهداف ،مصمت املدينة أداة متويل قوية تسمى بصندوق استامثر أمسرتدام (ايف)،
اذلي يبلغ صايف قميته  75مليون يورو ( 103مليون دوالر أمرييك) ليمت استامثر املبلغ يف مشاريع
خفض انبعااثت اثين أكس يد الكربون ،وختفيض فواتري الطاقة للمواطنني والرشاكت ،وخلق بيئة حصية.
سامهت الرشاكت ومجعيات االساكن واملنظامت اجملمتعية يف الوصول اىل أهداف الطاقة يف أمسرتدام
لعام  .2040ومعظم هذه الطراف مس تعدة لالستامثر يف مشاريع مس تدامة ومرحبة ولكهنا ما زالت
تفتقر اىل املوارد املالية فضال عن املعرفة التقنية.

التطبيق

يوفر صندوق الاستامثر يف أمسرتدام (القروض امليرسة والضامانت) ،وليس االعاانت ،للمشاريع املس تدامة
واملرحبة .ويمت تقيمي املشاريع عىل أساس التأثري البييئ املقدر للك يورو ومبلغ الاستامثر املشرتك املعين .ولكام
زاد جحم الاستامثر املشرتك ،لكام اكن تصنيف املرشوع أفضل .وابالضافة اىل ذكل ،يستند التقيمي اىل أربعة
معايري تقيمي نوعي :الابتاكر والازدواجية والتنويع والرؤية .وقد وضعت أدوات خمصصة لتناسب مجموعة
متنوعة من اجلهات الفاعةل اكملشاريع التجارية الواسعة النطاق ،مشاريع تشغيل الطاقة اذلكية ،املبادرات
الاجامتعية املس تدامة؛ الفراد وأحصاب املنازل .ومن أجل نرش اللكمة والتشجيع عىل تقدمي املقرتحات،
أطلقت املؤسسة محةل اعالنية قوية وفعاةل من حيث التلكفة ،وذكل ابس تخدام ش باكت التواصل الاجامتعي
و وسائل االعالم .

النتائج
حقق صندوق استامثرات أمسرتدام أهدافه مبا فهيا خفض نس بة  20يف املائة من الانبعاث يف عام ( 2010منذ بدأ
التجربة)مقارنة مبس توايت عام  .1990ومن املتوقع أن يسهم يف ختفيض نس بة  ٪40من الانبعاث يف عام  2025مقارنة
بعام  .1990واكن أحد الهداف الرئيس ية يف أمسرتدام انشاء أداة متويل "داخلية" لتنفيذ اسرتاتيجية الطاقة يف
املدينة واحلد من الانبعااثت عىل نطاق أوسع .كام هيدف اىل خلق مناخ يشجع املواطنني عىل تقدمي مقرتحات
الاستامثر .واكنت الاس تجابة قوية  ،ومن املتوقع أن تظل كذكل يف املس تقبل .وتمتثل احدى النتاجئ الرئيس ية
للصندوق يف قدرة املواطنني واملنظامت عىل زايدة كفاءة اس تخدام الطاقة يف منازهلم  /ماكتهبم ،وابلتايل احلصول عىل
امحلاية من زايدة فواتري الطاقة .ومن املتوقع أيضا أن حتفز القروض املناقصة للمبادرات الاجامتعية التعاون والهنج من
القاعدة اىل القمة عىل مس توى الحياء.

-:رابط التجربة
http://www.c40.org/awards/2014awards/profiles/14

