
Напомена: Ставовите изразени во оваа презентација се единствена одговорност на авторот и не ги одразуваат ставовите на
конзорциумот REPLACE

Проект REPLACE

replace-project.eu

Да го направиме греењето и ладењето за 
европските потрошувачи ефикасно, економски 
отпорно, чисто и климатски прифатливо

Име на презентер
Име на организација
Датум, Место
Настан

http://www.replace-project.eu/
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• Сектор за греење и ладење 
– одговорен за 50% од европската потрошувачка на 

финална енергија,
– одговорен за над 68% од вкупниот увоз на природен гас.
– 80 милиони од 120 милиони инсталирани системи за 

греење во Европа постигнуваат само C или D класа.
• replace има за цел да го поттикне постепеното исфрлање на 

неефикасните и стари системи за греење со таргетирање на 
потрошувачите, инвеститорите и сопствениците, како и 
посредниците и им помага во носење на информирани 
одлуки.

Состојба на европскиот пазар за греење
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Проект replace - 11 партнери во 8 земји, со различен 
развој на пазарот и социо-економски услови
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• Просторното греење и СТВ во 
домаќинствата ќе станат 
независни од увозот на енергија

• Зелената топлина ќе доаѓа 
непосредно од домот, чисто и 
ефикасно од покривот на 
сопственикот, неговата градина, 
почва или локална шума

Наши цели
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• Домаќинствата имаат потреба од лесен 
пристап до знаење за технологии и 
уреди за да донесат информирани 
одлуки за брзо прекинување на 
зависноста од локалните извори на 
енергија

• replace го поддржува информираното 
донесување одлуки со обезбедување 
информации за одржливи решенија, 
алатки за да се најде најсоодветно 
решение и примери за најдобри 
практики од кои може да се научи

Предизвици & Наше решение
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Како replace се справува со моменталната 
енергетска криза?

…што нудиме ние?
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Семејството Хорват брзо сака да го замени својот грејач со фосилни 
горива, бидејќи е прескап, а снабдувањето е крајно несигурно

„Сè помалку можеме да си дозволиме од нашите семејни приходи, 
особено греењето на природен гас навистина не загрижува!“

4 Семејството Хорват е навистина загрижено поради 
последните случувања

„“Сега е навистина јасно дека нафтата и гасот не се опции за 
иднината и сакаме да ја зачуваме животната средина за нашите 
деца. Но, кој климатски прифатлив систем е вистинскиот избор за 
нас?”

4 На семејството Хорват му требаат сигурни информации за 
соодветни чисти алтернативи

„Колку би требало да потрошиме и дали можеме да си го дозволиме 
тоа? Каде можеме да добиеме финансиска помош?“

4 На семејството Хорват му требаат информации за финансиската 
одржливост и каква било финансиска поддршка што е достапна

И сега?



Овозможување на независен
совет за замена
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• Услуги достапни во КАГоП регион
– Техноауто: http://tehnoauto.com.mk

– Екошпар: http://www.ecospar.com.mk/mk/node/76

– Алфаплам: http://alfaplam.mk

– Енерго системи: https://energosistem.com.mk

– Енергија: http://energija.com.mk

– ИЦС груп: https://www.icsgroup.mk/?v=fbd1e7ba9564

– Аиркон: https://www.aircon.com.mk

– Солар Македонија: https://solar.org.mk

– Термо систем: http://www.termosistem.com.mk/kategorii-
proizvodi/solar/

– Камел солар: http://www.camel-solar.com/cs/

Добијте го вашиот независен совет

• Алтернатива / replace понуда
• Самостојни решенија

– Матрици за системи за греење
– Калкулатор за замена на 

систем за греење

http://tehnoauto.com.mk/
http://www.ecospar.com.mk/mk/node/76
http://alfaplam.mk/
https://energosistem.com.mk/
http://energija.com.mk/
https://www.icsgroup.mk/?v=fbd1e7ba9564
https://www.aircon.com.mk/
https://solar.org.mk/
http://www.termosistem.com.mk/kategorii-proizvodi/solar/
http://www.camel-solar.com/cs/
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• Интерактивни онлајн матрици 
за греење

• Одговори кои системи за греење 
се климатски прифатливи и 
најдобро одговараат за вашата 
куќа

• replace-project.eu/replace-
heating-matrix

replace пристап за поддршка на информирано носење 
на одлуки

https://replace-project.eu/replace-heating-matrix
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Систем за греење базиран на обновливи извори на енергија — било да е 
тоа печка, внатрешен котел или поврзување со топлинска енергија — не 
само што придонесува за чиста средина за живеење, туку и и ги намалува 
трошоците, и ја зголемува удобноста.
Дополнително, обезбедува независност и безбедност во снабдувањето.
Сè тоа е овозможено со енергијата од вашиот регион: без разлика дали се 
работи за сончева енергија, биомаса или амбиентална топлина (достапна со 
обновлива електрична енергија) преку топлинска пумпа или поврзување со 
централна топлинска мрежа која користи обновливи извори на енергија

replace алатки -
Интерактивни онлајн матрици за греење (I)



replace Page 1225.10.2022

Во матриците, климатски прифатливите системи за греење се 
класифицирани во т.н. систем на семафор. Градацијата се заснова на 
критериуми, како што се енергетската ефикасност, удобноста во 
греењето, инвестициите и CO емисии.
Чистите системи за греење со темно зелени полиња поддржуваат 
висока енергетска ефикасност, многу ниски емисии на CO2, ниски 
инвестиции и висока удобност при греењето. Системите за греење со 
жолти полиња се препорачуваат само условно, а оние со црвени 
полиња не се препорачуваат - поради неефикасност или 
неисполнување на критериумите

replace алатки -
Интерактивни онлајн матрици за греење (II) 
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replace алатки -
Интерактивни онлајн матрици за греење(III) 
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replace алатки -
Интерактивни онлајн матрици за греење (IV) 

Се појавуваат 
дополнителни 

информации кои 
објаснуваат на 
што треба да 

внимаваат 
корисниците при 

изборот на 
одреден систем 
за греење или 
зошто точно 
системот се 

препорачува или 
не се 

препорачува. 



Брз и експертски модус Проверете ја 
економската одржливост за замена

(вклучувајќи и финансиска поддршка)
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• Калкулатор за замена 
на вашиот систем за 
греење

• Поддржува 
едноставен „направи 
сам“ енергетски совет 
(бесплатно)

• energieinstitut.at/tools/
Replace

replace пристап за поддршка во донесување на правилни и 
информирани одлуки

http://www.energieinstitut.at/tools/Replace
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• Дава ориентација и овозможува донесување на информирани 
одлуки во секторот за греење на станбени објекти 
(потрошувачи, инвеститори, сопственици итн.)

• Замена на постоечки, стар систем за греење (котел или печки; 
во зависност од регионот)
• мазут, природен гас,
• електрична, јаглен или огревно дрво

со нови, чисти и климатски прифатливи решенија.

REPLACE калкулатор на замена на системи за греење
Цел 
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• Базиран на австрискиот klimaaktiv Hexit калкулатор (на Министерството за климатски 
активности).
• Калкулаторот е прилагоден на ситуацијата

– во 8 европски пилот региони (AT, BiH, DE, BG, ES, HR, MK, SL) и 
– е достапен на 8 јазици (вклучувајќи EN за секој регион)

• со технички и економски стандардни вредности
– за реновирање на системите за греење во станбени згради,
– кои се движат од куќи за едно семејство до
– станбен блок со до 20 MWh/a.

REPLACE калкулатор на замена на системи за греење
Карактеристики
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• Во врска со новиот систем за греење, многу работи треба да се земат предвид:
– Кои технологии и горива се достапни?

– Кои програми за субвенционирање може да се разгледаат, како тоа влијае на трошоците?

– Што е со трошоците за греење кога гледам повеќе од само почетните трошоци?

• REPLACE калкулаторот дава одговори врз основа на годишните „целосни“ трошоци за 
греење:

– Не се зема во предвид само споредбата на трошоците за гориво, инвестициите и субвенциите

• Ви овозможува да го пронајдете најдоброто решение за вашата куќа
– Идеално, заедно со вашиот енергетски консултант или вашиот инсталатер

REPLACE калкулатор на замена на системи за греење
Опсег
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Чекор 1: Основни информации
• вистинската потрошувачка на енергија на зградата која се загрева
• видот на постоечката дистрибуција/емитер на топлина и системот за подготовка на топла 

вода

Чекор 2: Опции на гориво
• можно поврзување со локална или топлинска мрежа
• пристапност со камион со дрвени пелети
• достапност на просторија за складирање на гориво од цврста биомаса

Чекор 3: Резултати, т.е. техно-економска споредба на одржливи зелени алтернативи

“Основен модус” – Не е потребно предзнаење
Во само 3 чекори - со лесно дефинирање
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• Споредба на годишните трошоци за греење, односно годишни трошоци за

– Инвестиции (намалени за достапни субвенции и усреднети)

– Гориво, цена на CO2

– Сервис и одржување

• Споредено со постоечкиот систем за греење, годишно

– заштеда на трошоци

– намалување на t CO2

REPLACE калкулатор на замена на системи за греење
Резултати
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“Експертски модус” или
Ако сакате да ја споредите економичноста на понудите на монтери, итн.

Можни се 
дополнителни 

подесувања
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“Експертски модус” или
Ако сакате да ја споредите економичноста на понудите на монтери, итн.

Достапно е мануелно
ажурирање на 
инвестициите, 

субвенциите, цените 
на горивото, други 

трошоци
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Прирачници за замена на системи за греење

…потребни се повеќе информации?
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Прирачници за замена на системи за 
греење
• за крајни корисници
• за професионалци и инвеститори
• replace-project.eu/technology-guides

replace
Информации за уреди и технологии за носење на информирани одлуки

https://replace-project.eu/technology-guides/
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• Цел: да се обезбеди практичен 
водич за крајните корисници 
кои размислуваат да го заменат 
својот систем за греење или да 
постават мерка за енергетска 
ефикасност во нивниот дом.

• replace-project.eu/technology-guides

replace
Прирачник за крајни корисници

https://replace-project.eu/technology-guides/
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replace Прирачник за крајни корисници
Што може да најдете во него?

• Корисни информации за економските, еколошките и 
социјалните придобивки од замената на стариот и неефикасен 
систем за греење со иновативен ниско-јаглероден систем на 
обновливи извори

• Советува за чекорите што треба да ги преземе секој информиран 
потрошувач пред и за време на процесот на замена

• Одговор на најчестите прашања што ги поставуваат крајните 
корисници во процесот на замена

• Сеопфатен список на технологии за обновливи извори на греење 
и ладење кои моментално се достапни на европскиот пазар преку 
концизни и илустрирани технолошки информативни листови.
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replace Прирачник за крајни корисници
Технологии на обновливи извори на греење и ладење

• Котли на биомаса - пелети и огревно дрво
• Системи за греење на биомаса со дрвен чипс
• Модерни печки на дрва и пелети
• Електрични топлински пумпи
• Сончеви топлински колектори
• Фотоволтаична енергија за греење
• Обновливо механичко (активно) ладење
• Мултифункционални фасадни системи
• Други опции за греење (т.е. колективни акции, засенчување и 

изолација, инфра-црвени системи за греење, итн.)
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Примери за најдобра практика за замена на 
системот за греење

…потребни се повеќе информации?
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• Цел: 
– Да се обезбеди каталог на најдобри 

практики и иновативни пристапи за замена 
на системите за греење и ладење во Западна, 
Централна и Југоисточна Европа.

– Да се покаже како замените може да се 
спроведат во реални локални услови, а во 
исто време да бидат технички и економски 
изводливи.

• replace-project.eu/best-practice/

replace
Примери за најдобра практика за замена на системот за греење
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Примери за добри практики: 
• Реновирање на станбена зграда
• Замена за системи за греење и ладење
• Demand-response и колективни акции
• Иновативни пристапи како користење на 

мобилни грејни единици или иновативно 
реновирање на згради

replace Примери за најдобра практика за замена на системот за греење

Што може да најдете во него?
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replace Пример за добра практика од КАГоП регион
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кампањите за замена се спроведуваат во 
девет различни пилот региони

replace во акција
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replace кампањи
имплементирани од девет локални работни групи (LWG)

LWG

Локална 
работна 
група

Кампањи 
во пилот 
региони

Понуда на различни приспособени „пакети на активности“ 
за адресирање и намалување на главните бариери

Состав на LWG 
- Регионални власти
- Креатори на политики
- Општини
- Советници за енергетика
- Инсталатори
- Оџачари
- Производители на 
опрема
- Трговци на големо со 
опрема
- ЕСКО
- Надлежни министерства
- Тела за финансирање
- Агенции за енергетика
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Активност 4 & 5 – Информации за 
замена на системи за греење и ладење 
на саеми за потрошувачи

Активност 3 -
Инфомативни катчиња во 
општините
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Активност 6 - Кампања за обележување 
на куќи на 100 % обновливи извори на 
енергија

Активност 7 -
Отворени настани
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Активност 8 - Регионални теренски 
патувања до најдобрите практики 
системи за обновливо греење

Активност 10 - Поддршка на привремени, 
мобилни единици за греење 
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Активност 12 & 13 - Поддршка за 
соработка меѓу инсталатерите и 
изведувачи & Реализација на 
колективни акции

Активност 15 - Сеопфатни 
пакети за замена на котелот

- интернет платформа на пилот иницијативата, за 
избор на провајдер во близина на домовите

- давателот врши проверки за греење за да заштеди 
енергија, инсталира климатски прифатлив систем за 
греење и обезбедува мобилен уред за греење во 
случај на дефект на системот за греење
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replace – Активности со поголем придонес

ESP

SLO

Зголемени субвенции во Бугарија
Проектниот партнер BSERC беше директно вклучен 
во зголемувањето на субвенциите за обновливите 
извори на системи за греење на национално ниво 
до 70 милиони евра.
BSERC организира и заеднички откуп на пелети во 
две општини во летото 2022 година, што исто така 
позитивно ќе се одрази на цената.
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replace – Активности со поголем придонес
Нова шема за субвенционирање во Шпанија
Партнерите на проектот генерираа и промовираа  
информации за биомасата директно достапни на 
крајните потрошувачи: 200 куќи и 200 котли добиваат 
информативна ознака.
Воспоставени се 10 информативни центри.
Новата шема за субвенционирање развиена од EREN 
помага да се префрлат вкупно 10 MW капацитет на 
котли од фосилни горива на биомаса во рок од неколку 
месеци. 
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ESP

SLO

Намалување на бројот на котли на мазут во 
Словенија
На сите што сакаат да аплицираат за субвенција за 
климатски прифатливо греење автоматски им се 
препорачува да го користат REPLACE Калкулатор.
Кампањата „Заменете го мазутот за доброто на 
животната средина“ резултираше со замена на 
над 130 котли за мазут со топлински пумпи.
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Further info:
www.replace-project.eu

linkedin.com/company/H2020
Replace

twitter.com/H2020Replace

facebook.com/H2020Replace

Овој проект е финансиран од програмата за истражување и иновации на Европската Унија “Хоризонт 2020”  со грант 
договор бр. 847087.
Секоја комуникациска активност поврзана со дејството го одразува само ставот на авторот. Европската Унија и 
нејзината Извршна агенција за клима, инфраструктура и животна средина (CINEA) не се одговорни за каква било 
употреба што може да се направи од информациите што ги содржи која било комуникациска активност.

Контакт

Herbert Tretter
Austrian Energy Agency

Herbert.tretter@energyagency.at
T. +43 (0)1 586 15 24 - 0 
Mariahilfer Straße 136 | 1150 Vienna | Austria 
www.energyagency.at

@at_AEA
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