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Проектот CLEAR-X е финансиран од Програмата за истражување и иновации - Хоризонт 2020 на  
Европската унија врз основа на  договорот за грант бр. 101033682. Содржината на овој документ ги 
претставува единствено ставовите на авторите и тоа е нивна одговорност. Не ги претставува гледиштата 
на Европската комисија и/или Европската извршна агенција за клима, инфраструктура и за животна 
средина (CINEA). Европ ската комисија и Агенцијата не прифаќаат одговорност за употребата на  
информациите и содржината што ги содржи оваа публикација.
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CLEAR-X: Потрошувачите се одлучуваат ЗА  
енергетски поефикасни системи за греење  
Ние им нудиме достапни и едноставни решенија. 
Зградите трошат 40% од целата енергија во Европската Унија, а околу 75% од градежниот фонд 
е енергетски неефикасен. Дури 80% од енергијата што ја трошат домаќинствата се користи за 
греење на просторот и водата, а 75% од снабдувањето со топлинска енергија сè уште се заснова 
на фосилни горива. 

Иако законодавниот пакет: „Чиста енергија за сите Европејци“ (Clean energy for all Europeans) им 
овозможи на милиони потрошувачи да инсталираат фотоволтаични панели и да се префрлат на 
енергетски поефикасни системи за греење, сè уште има многу бариери кои ги спречуваат потро-
шувачите да ги искористат предностите на овие технологии. Многу потрошувачи сè уште не се 
свесни за можностите што ги нудат новите технологии. Оние, пак, кои ги знаат предностите, нај-
често не можат да ги искористат поради оневозможен пристап до доверлив експерт кој би можел 
да им го понуди најдоброто решение за нив и да ги насочи кон евентуална финансиска поддршка. 
Законодавниот пакет со кој ЕУ ќе обезбеди климатска неутралност - Fit for 55 е идеална можност 
за решавање на овие (и други) прашања. Решенијата не само што би можеле да им обезбедат на 
потрошувачите значителни заштеди, туку им овозможуваат тие да придонесат за справување со 
климатската криза. 

CLEAR-X проектот (Потрошувачите го предводат одговорот за развојот на енергетската амбиција 
на ЕУ) ќе развие методологија за да одговори на потребите на потрошувачите и да ги охрабри да 
инвестираат во обновливи и одржливи извори на енергија (ОИЕ) и енергетски ефикасни техно-
логии. 

Главната цел на проектот е да им помогне на потрошувачите да купат енергетски ефикасни апа-
рати со цел подобрување на удобноста во домот и намалување на трошоците за енергија. Една 
од главните активности предвидени со проектот се кампањите за колективно купување, на кои ќе 
им се придружат 38.000 потрошувачи во шест земји учеснички во проектот. 

Учеството во колективното купување ќе им овозможи пристап на потрошувачите до лабораториски 
тестирани производи (за енергетска ефикасност, употребливост итн.), безбедна монтажа и совети 
кои се даваат од едно место (точка) во сите фази од донесувањето на одлуката за купување. 
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CLEAR-X: Амбициозни цели за транзиција на зелена енергија 

Целните земји на проектот CLEAR-X се: Бугарија, Кипар, Литванија, Северна Македонија, Словачка 
и Словенија. Тие се избрани поради можноста од воведување упатства за колективно купување и 
постоење на препознатливи организации на потрошувачи. Конзорциумот CLEAR-X е составен од 
независни лица кои доаѓаат од потрошувачки организации, на кои потрошувачите им веруваат и 
знаат дека претставуваат извор на веродостојни информации, како и дека советуваат за обнов-
ливите извори на енергија, енергетската ефикасност и правата на потрошувачите. 

CLEAR-X проектот (Потрошувачите го предводат одговорот за развојот на енергетската амбиција 
на ЕУ) треба да им овозможи тие да ја водат енергетската транзиција за обновливи извори, одрж-
лива енергија (ОИЕ) и енергетски ефикасни технологии (ЕЕ).  

Проектот има за цел да им овозможи на потрошувачите пристап до користење на обновливи из-
вори на енергија во домаќинствата: по прифатлива цена, преку обезбедување на доверливи ин-
формации, со спроведување кампањи за групно купување и со подобрување на закононската 
рамка. На крајот од проектот CLEAR-X, потрошувачите ќе ја подобрат енергетската ефикасност на 
нивните домови, ќе ја зголемат удобноста и ќе ги намалат трошоците за енергија на подолг рок. 

 
Колективни набавки во шест земји 

Проектот CLEAR-X ќе привлече 38.000 луѓе да учествуваат во кампањи за колективно купување 
на потрошувачите во шест целни земји. Овие активности ќе поттикнат производство на дополни-
телни 40 GWh обновлива енергија во текот на проектот и заштеда од 2,15 GWh примарна енергија. 
Дополнително, проектот ќе помогне да се информираат значителен број потрошувачи во целните 
земји за придобивките од обновливите извори на енергија и за енергетски ефикасните технологии, 
а со таа акција и заштедата на енергија, индиректно дополнително се стимулираат 17.000 потро-
шувачи. 

Врз основа на два успешно завршени проекта, CLEAR (Intelligent Energy Europe) и CLEAR 2.0 (Ho-
rizon 2020), проектот CLEAR-X ќе го прошири испробаниот и проверен модел на колективни на-
бавки за да ги вклучи и поддржи потрошувачките организации во Централна и Источна Европа и 
тие да воведат такви шеми за колективно купување од страна на потрошувачите. Колективните 
купувања во рамките на проектот CLEAR-X се креирани да го направат тоа што е можно поедно-
ставно за потрошувачите, преку купување и инсталирање на технологии за ОИЕ и ЕЕ - особено 
фотоволтаични (PV) системи, топлински пумпи за воздух/вода, греење и ладење, климатизација 
и сушални со топлинска пумпа.                                                    

Clear-X Brosura_Layout 1  13.3.2022  14:07  Page 3



Проектот CLEAR-X е финансиран од Програмата за истражување и иновации - Хоризонт 2020 на Европската унија врз основа 
на договорот за грант бр. 101033682. Содржината на овој документ ги претставува единствено ставовите на авторите и тоа е 
нивна одговорност. Документот не ги претставува гледиштата на Европската комисија и/или Европската извршна агенција за 
клима, инфраструктура и за животна среди на (CINEA). Европската комисија и Агенцијата не прифаќаат одговорност за употребата 
на информациите што ги содржи оваа публикација.

Потрошувачите во сите фази на одлуката за купување ќе имаат пристап до лабораториски тести-
рани производи (енергетски тестирани, доверливост, употребливост, итн.), сигурни изведувачи, 
едношалтерска помош и совет. Како резултат на тоа, тие лесно ќе можат да ги усвојат технологиите 
за ОИЕ и ЕЕ и да ги приспособат своите навики за потрошувачка на енергија, што ќе придонесе 
за заштеда во делот на трошоците за енергија и потрошувачката во нивните домаќинства. 

 
Корисни информации за полесно донесување одлуки 

CLEAR-X директно ќе се справи со недостигот на информации кои им се потребни на потрошу-
вачите за ОИЕ и ЕЕ технологиите и за ограничувањата на постоечките можности и услови за фи-
нансирање. Конзорциумот ќе создаде приспособени дигитални алатки и пораки во целните земји 
за информирање на потрошувачите за придобивките од овие технологии, како на пример: пониски 
трошоци, поздрава животна средина, помало загадување на воздухот итн. Дигитални алатки ќе 
бидат прилагодени на националните потреби и ќе бидат лесно достапни и соодветни за потрошу-
вачите. Конзорциумот ќе ги анализира релевантните законски рамки и ќе се обиде да ги реши 
постоечките бариери за потрошувачите кои треба да бидат елиминирани преку преземање со-
одветни активности на национално ниво.  

Целта ќе биде да се создадат/прилагодат условите за финансирање за поголема употреба од страна 
на потрошувачите на производи произведени со ЕЕ и ОИЕ технологија. Резултатите, најдобрите 
практики и насоките кои произлегуваат од проектот ќе бидат јавно презентирани, со цел да се по-
ттикне нивната повторна употреба и синергија со други проекти и граѓанското општест во. 

 

Со проектот CLEAR-X сакаме да постигнеме најдобра можна понуда за потрошувачите 
преку групни набавки и да обезбедиме пристап до информации кои можат да се над-
градат, така што натамошното воведување на обновливите извори на енергија низ Ев-
ропа ќе ги стави потрошувачите во центарот.
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