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Зајакнувањето на енергетски сиромашните домаќинства претставува 

важен чекор кон намалување на потрошувачката на енергија и вода и кон 

намалување и укинувањето на енергетската сиромаштија. Сепак, како радикална 

интервенција за намалување на енергетската сиромаштија неопходни се 

структурни политики и мерки. Една од целите на  проектот REACH е сумирање на 

препораките во однос на политиките и потребните мерки за борба против 

енергетската сиромаштија.  
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1. Енергетската сиромаштија накратко 

Енергетската сиромаштија има најголемо влијание на домаќинствата со мали приходи, 

особено постарите лица, невработени лица и домаќинствата коишто добиваат 

социјална помош. Нивната економска состојба честопати се поврзува со слабото ниво 

на енергетската ефикасност на домовите (слаба изолација, стари и неефикасни 

системи за греење, скапи енергетски извори), коишто заедно вообичаено се поврзани 

со влошената здравствена состојба (особено на постарите лица). Енергетски 

сиромашните домаќинства честопати се социјално изолирани. Главните ризици главно 

се, ризикот по физичкото и ментално здравје, деградација на состојбата на домовите и 

преголеми долгови. Сите овие аспекти треба да бидат земени во предвид во 

одредувањето на дефиницијата за енергетската сиромаштија како и во планирањето 

на програмите коишто се однесуваат на енергетската сиромаштија.  

На 14 август 2012-та година започна најмасовниот социјален протест во Македонија, 

кој се состоеше од повеќе од 10000 граѓани коишто протестираа против зголемувањето 

на цените на енергенсите и против влошувањето на животниот стандард. Протестот 

траеше во период од пет месеци, а во меѓувреме беше започната граѓанска 

иницијатива со повеќе од 13000 потписи за изменување на Законот за енергетика.1 

Поднесеното барање за изменување се состоеше од две барања: враќањето на 

ефтината тарифа на електрична енергија за период од три часа во текот на денот за 

домаќинствата и ослободувањето на исклучените потрошувачи од обврската за 

плаќање на надоместокот за електрична енергија, топлинска енергија доколку се 

исклучени. Главната цел на предлог-законот беше заштита на социјално-економските 

права на граѓаните. Предлог-законот не ја доби поддршката на парламентот. Овие 

социјални немири беа првите од овој вид и големина во Македонија покажувајќи дека 

зголемувањето на цените на енергенсите е сериозна работа на која треба да и се 

посвети внимание од соодветните власти, а исто така и доказ дека зголемувањето на 

цените на енергенсите има влијание на поголемиот дел од населението од првично 

проценетите.   

Законот за енергетика од 2011-та година ја споменува енергетската сиромаштија во 

член 9 којшто вели дека енергетската политика треба да овозможи меѓу мерки за 

заштита на граѓаните од енергетската сиромаштија.2 Овој закон исто така посветува 

целосен член само за енергетската сиромаштија. Во член 14 е наведено: „За целите на 

спроведувањето на социјалната заштита на граѓаните против енергетската 

сиромаштија, Владата на Република Македонија на барање на Министерството за 

еконимија во соработка со Министерството одговорно за социјални работи, го прифаќа 

годишниот план за намалување на енергетската сиромаштија со кој меѓу другото се 

обезбедени: субвенции за енергетска потрошувачка и за енергетски ресурси за 

                                                           
1 Интернет страна на АМАН. Една година од најмасивните социјални протести во Македонија 
2 Закон за енергетика, „Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, член 9. 
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одделни домаќинства; видови на енергија и енергетски извори кои ќе бидат опфатени 

со субвенционирањето; поефикасно користење на енергијата, значење од 

спроведувањето на мерките, буџетски ресурси и други финансиски мерки; и телата кои 

се одговорни за спроведување на мерките.“  

Што се однесува до конкретните мерки за енергетската сиромаштија, во 2010-та година 

субвенционирањето за потрошувачка на енергија (електрична енергија, огревно дрво, 

јаглен, лесно течно масло за домаќинства/масло за домаќинства и централно греење) 

беше претставена со месечна вредност од 600 денари наменета за домаќинства 

коишто имаат право на социјална помош и на постојана финансиска помош. Мерката е 

спроведена од Министерството за труд и социјална политика како и центрите за 

социјални работи. Од август 2012-та година месечната сума од 600 денари е покачена 

на 700 денари.3 Најавеното покачување за енергетска сиромаштија на 700 денари од 

Министерството за труд и социјална политика беше појаснето со фактот дека од овие 

субвенции придобивка ќе имаат околу 20000 домаќинства и дека со ова покачување на 

субвенциите, овозможено е покривање на трошоците за потрошената електрична 

енергија во вредност од 170 kWh/месечно, или пак околу 50% од целокупната 

потрошувачка на енергија.4  

Енергетските стратегии во помала мерка ја опфаќаат социјално ранливата група на 

потрошувачи односно енергетската сиромашните домаќинства. Не е прецизно 

дефинирана енергетската сиромаштија или соодветната ранлива група на 

потрошувачи, но сепак е прикажано постоењето на проблемот при што е разгледан 

пакетот на мерки за нејзино решавање. Еден од приоритетите за постигнувањето на 

главната цел на Стратегијата за развој на енергетиката е тоа дека е развиен програм 

за поддршка на социјалната категорија на потрошувачи и се спроведува5, што 

покажува дека енергетската сиромаштија е идентификувана како приоритетен 

проблем.  

Стратегијата за развој на енергетиката напоменува два модели за поддршка на 

социјално ранливите потрошувачи на електрична енергија: поддршка преку блок 

тарифи и поддршка насочени субвенции. Блок тарифите вклучуваат ниски цени на 

електричната енергија (под нивото на реалните трошоци) за социјално ранливите 

домаќинства коишто ќе бидат надоместени со повисоки цени на електричната енергија 

од останатите потрошувачи на енергија. Добрата страна на овој модел е дека не се 

потребни дополнителни средства; додека слабата страна е тоа дека категоријата на 

                                                           
3 Програма за изменување на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на  енергија за 
2012, Службен весник 83/12 
4 Ристовски и Сараќини: Зголемувањето на субвенционирањето за енергетската сиромаштија може 
да покрие 50% од сметките за потрошена енергија од 09,06,2012, Интернет страна на Владата на 
Република Македонија 
5 Министерство за економија на Република Македонија, Стратегија за енергетски развој во Република 
Македонија до 2030, (Скопје, 2010) 
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другите потрошувачи би можела да плаќа повисока цена на електричната енергија. 

Насочените субвенции се во форма на ваучери со коишто социјално ранливите 

потрошувачи би ја плаќале потрошената електрична енергија. Добра страна е дека 

оваа помош директно е насочена на најсиромашните потрошувачи и нема различна 

цена за различните категории на граѓани; слаба страна е што за овој механизам се 

потребни дополнителни буџетски средства. Слабости на двата модели претставува 

објективното одредување на социјалните потрошувачи на енергија.    

Во 2008 година, група членови на Собранието на РМ иницираа нацрт закон „Закон за 

социјална заштита против енергетската сиромаштија“. Предложениот законот во 

дадените услови не доби поддршка6, а од тогаш досега никој нема поднесено сличен 

ваков предлог во Собранието. Во предложениот нацрт закон енергетската сиромаштија 

е претставена како неможност да се покријат месечните трошоци за потрошената 

електрична енергија. Целта на овој закон е заштита на најсиромашните во земјата од 

најавеното зголемување на цените на електричната енергија. Мерките кои ги опфаќа 

овој закон беа наменети за месечно субвенционирање на потрошувачката на 

електрична енергија во вредност до 300 [kWh] за основните потреби на домаќинствата. 

Погодни корисници на субвенционирањето се: домаќинствата коишто земаат социјална 

помош, домаќинства без ниеден вработен член во семејството коишто не добиваат 

социјална помош и немаат друг извор на финасиски приходи, домаќинства коишто 

имаат невработен член во семејството на кој му е потребна помош од друго лице чиј 

приход е единствениот извор на приход за домаќинството, домаќинства кои се состојат 

од повеќе од два члена меѓу кои има еден член кој зема минимална пензија која што 

претставува единствениот извор на приход за домаќинството, и домаќинства со повеќе 

од два члена каде има еден вработен член од семејството со минимална плата која е 

единствениот извор на приход во домаќинството. Финасиските импликации на нацрт 

законот беа проценети на приближно 25 милиони евра коишто треба да бидат 

обезбедени од државниот буџет преку Министерството за финансии.7  

Преглед на групите на граѓани кои се опфатени со енергетската сиромаштија 

Целта на „Програмата за субвенционирање на енергетската потрошувачка“ ги вклучува 

само примателите на социјална помош и постојана финансиска поддршка, следејќи ја 

логиката дека тие се единствените коишто се енергетски сиромашни. Професорот 

Бужаровски ја оценува оваа програма како лошо насочена која не успева да обезбеди 

систематски пристап кој би ги опфатил причинските фактори на енергетската 

ранливост. Исто така треба да има повеќе робустна и инклузивна дефиниција на 

                                                           
6 Netpress, Дневник: Парламентот не го поддржа Законот за заштита против енергетската 
сиромаштија од 19.11.2008, Интернет страна на Netpress 
7 Група на членови од Парламентот, Нацрт Закон за социјална заштита против енергетската 
сиромаштија, (Скопје, 2008) 
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енергетската ранливост, поврзани со сет на индикатори, механизми за следење и 

оценување.8     

За да се измери енергетската сиромаштија, еден начин на размислување е следењето 

на претпоставката дека популацијата којашто живее под националното ниво на 

сиромаштија е изложено на енергетска сиромаштија. Сепак, повнимателното 

набљудување покажува дека бројот на потрошувачите кои се изложени на енергетска 

сиромаштија е поголем. Ова е особено видливо во случајот со Македонија според 

податоците на Државниот завод за статистика претставувајќи го субјективното 

мислење на граѓаните за нивната можност соодветно да ги затоплуваат домовите. Не 

само што оваа бројка е доста поголема, општите податоци за сиромаштијата (во 20119 

процентот на сиромашни лица изнесувал 30,4%); сепак се намалува бројот на 

граѓаните кои можат да ги затоплуваат домовите на соодветното потребно ниво: 58,4 

во 200910, 52,6% во 201011, 52% во 201112 и 51,6% во 201213.  

Претставените статистички податоци покажуваат дека состојбата за обезбедувањето 

на основните животни потреби вклучително и енергијата е особено алармантен, 

влијаејќи на значаен дел од населението. Според една студија на проф. Стефан 

Бужаровски, енергетската сиромаштија во Македонија може да вклучува и до 61% од 

сите домаќинства во земјата14.    

Според Државниот завод за статистика, најголеми финални потрошувачи на енергија 

во 2014-та година се: сообраќајот со 30.5%, индустријата со 28.9% и домаќинствата со 

25.5%15 (од расположивата финална потрошувачка). Доколку се анализира 

домаќинството како одделен сектор, на сликата е прикажана финалната потрошувачка 

на енергија во домаќинствата, покажува дека електричната енергија опфаќа 57.6% 

додека топлинската енергија само 6%. Според статистиката, биомасата се користи со 

33% во финалната потрошувачка.  

                                                           
8 Стефан Бужаровски, The governance of energy poverty in Southeastern Europe, Ifri, (2011)   
9 Државен завод за статистика, news Release Relative poverty in 2011 No: 4.1.12.50, (2012) 
10 Државен завод за статистика, Потрошувачката на домаќинствата во Република Македонија, 2009, 
(Скопје, 2010) 
11 Државен завод за статистика, Потрошувачката на домаќинствата во Република Македонија, 2010, 
(Скопје, 2011) 
12 Државен завод за статистика, Потрошувачката на домаќинствата во Република Македонија, 2011, 
(Скопје, 2012) 
13 Државен завод за статистика, Потрошувачката на домаќинствата во Република Македонија, 2012, 
(Скопје, 2013) 
14 Стефан Бужаровски, Energy Poverty in Eastern Europe: Hidden Geographies of Deprivation, (2007) 
15 Државен завод за статистика, Соопштение Енергетски Биланси, 2014, Број: 66.1.15.78, (2015) 
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2. Предлози на дефиниции за енергетска сиромаштија 

Во принцип, енергетската сиромаштија може да се опише како состојба присутна кај 

домаќинствата коишто имаат потешкотии при задоволувањето на основните 

енергетски потреби за затоплување на домовите, или пак неможат да си го дозволат 

соодветното ниво на потребна топлина за загревање на домот. Дефиницијата, којашто 

долго време се користи во Велика Британија и честопати претставува основа за 

истражувањата во останатите земји, ја прикажува енергетската сиромаштија како 

состојба во која домаќинството троши повеќе од 10% од своите годишни примања за 

своите основни потреби за греење. Со оваа дефиниција се јавува проблем, бидејќи 

според оваа дефиниција за енергетски сиромашните домаќинства се сметаат и оние 

коишто се со надпросечни финансиски приходи и неразумна употреба на енергијата. 

Ова не претставува приоритет во нивните програми за помош. Во секој случај, би 

имало смисол да на национално ниво да е прифатена дефиницијата за енергетската 

сиромаштија, бидејќи според тоа може да се прошират постојните програми за помош 

и започнат нови. Поради ограничувањата и проблемите што произлегуваат од 

различните дефиниции за поимот, треба внимателно да се разгледа на добрите и 

лошите страни на одредени дефиниции. Во секој случај, во потрага по соодветна 

дефиниција за Македонија неопходна е стручна расправа на експерти  и вклучените во 

овие процеси.  
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Енергетската сиромаштија е релативно нов термин, со повеќе различни дефиниции и 

намени, кој што пак има сериозно влијание на земјите кои се наоѓаат во енергетска 

транзиција вклучително и Македонија. Македонските власти имаа обиди за 

намалување на последиците од неа, но сепак имаше појава на масовни социјални 

протести против покачувањата на енергетските цени, посебно на електричната 

енергија во 2012-та година под слоганот „АМАН“. Тие покажаа дека превземените 

мерки се сепак недоволни и дека голем процент од граѓаните се погодени од 

покачувањето на цените на енергенсите.  

Енергетската сиромаштија во литературата е опишана како состојба каде што 

домаќинствата живеат во несоодветно загревани домови, што значи дека просечната 

дневна внатрешна температура на домот е под биолошки препорачаната граница од 

21 ̊C која што е неопходна за одржувањето на комфорот и здравјето, или пак дека 

количеството на топлина во домот е на пониско ниво од препорачаното минимално 

ниво што им овозможува на лицата да ги вршат своите тековни активности. Друга 

дефиниција која е прифатлива за регионот е следната: „Енергетска сиромаштија во 

Западен Балкан не се однесува на недостатокот на пристап на енергетска 

инфраструктура, но на тешкотиите во одржувањето на доволно количество на топлина 

по пристапна цена“.  
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3. Препораки и структурни мерки за отстранување на 

енергетската сиромаштија 

За намалување и целосно отстранување на енергетската сиромаштија потребни се 

структурни мерки. Некои предлози на таков вид на мерки се наведени подолу. 

Предлози поврзани со воспоставувањето и имплементацијата на концептот на 

енергетска сиромаштија и претставување на концептот на работа на програмата на 

надлежните институции на национално и локално ниво. Мора да се нагласи  дека 

подготовката и спроведувањето на структурните мерки на меѓусекторската соработка 

се од најголема важност. Од големо значење е да се развијат мерки коишто ќе 

вклучуваат различни сектори: животната средина, социјалниот, енергетскиот и 

здравствениот сектор.  

3.1 Дефиниција за енергетската сиромаштија 

Прв чекор во намалувањето и отфрлувањето на оваа појава би бил одредување на 

дефиниција за енергетската сиромаштија во Македонија. Потребно е да се отвори 

дискусија за тоа која би била дефиницијата којашто би била најсоодветна за 

околностите и ситуацијата во Македонија со што би се отвориле можности за 

решавање на проблемот којшто оваа појава го создава. На ова се надоврзува 

проблемот со систематското немерење на енергетската сиромаштија, како би се 

идентификувале енергетските сиромашни домаќинства. Основата на овој чекор е 

анализа на состојбата од која ќе може да се утврди кои се најранливите групи на 

жители. Делумно, оваа анализа е направена во рамките на проектот REACH. Во овој 

контекст, исто така важни се и здравствените проблеми – на пример, да се спроведат 

истражувања за собирање на податоци (преку жалби инспратени од снабдувачите и 

спроведени анкети од страна на Завод за статистика, министерства за економија и 

труди социјална работа и НВО сектор) за бројот на лицата и домаќинствата кои бараат 

помош поради несоодветно загревање на своите домови во текот на зимските месеци. 

Накратко, тоа би биле добро насочени структурни мерки, за кои е потребно да бидат 

темелно запознаени со ситуацијата во одредување што е проблемот, со кој се 

соочуваме (дефиниција на енергетската сиромаштија).  
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3.2 ПРЕПОРАКИ  

Проблемите поврзани со енергетската сиромаштија не се однесуваат само на делот со 

енергетските прашања, туку тие се многу пошироки и ја опфаќаат социјалната 

политика заедно со актуелната економска ситуација во земјата. Сепак, од досегашната 

практика најефикасни активности се покажале оние кои се однесуваат на намалување 

на потрошувачката на енергија - односно енергетскиот дел од проблемот. 

 
Реновирањето на зградите со кое се задоволуваат барањата за енергетска 

ефикасност претставува структурна мерка чија цел е да се намалат последиците од 

енергетската сиромаштија.  

 

Неопходно е да се реши проблемот со високите инвестициони трошоци на 

енергетско ефикаското реновирање/реконструкција преку формирање на ЕЕ или 

ОИЕ фондови, како и да се изменат или дополнат постоечките мерки за финансирање 

на енергетската ефикасност на различни начини. Потребно е воспоставување на врска 

помеѓу клучните институции, да се подигне свеста на поединците (и институциите) за 

енергетската сиромаштија и мерките за енергетска ефикасност. 

Проблемот кај некои програми за намалување на енергетската сиромаштија е 

несоодветно решавање на оваа проблематика на домаќинствата со ниски приходи. 

Пример за тоа може да биде финансиска поддршка за мерките за енергетска 

ефикасност во домаќинствата со ниски приходи, кои честопати се состојат од премногу 

сложени административни постапки. Премногу обемните или несфатливи 

административни барања често ги обесхрабруваат домаќинствата со пониски приходи 

од поднесување на апликација во рамките на програмата која нуди помош.  

Затоа потребно е програмите и механизмите, кои се наменети за енергетски 

сиромашните домаќинства да се прилагодат на таков начин да се олесни 

процедурата за аплицирање на програмата за помош. Прилагодување на 

комуникацијата и обезбедување на континуирана поддршка и обезбедување на 

потребните информации. 

Промовирање на подобрувањето на постоечките програми кои се однесуваат на 

енергетската сиромаштија: проблемот со некои од програмите кои не се обраќаат на 

домаќинства кои се со ниски приходи на соодветен начин. Како на пример, 

финансиската поддршка за мерките за енергетска ефикасност во домаќинствата со 

ниски приходи, кои за пријавата кон програмата предвидуваат премногу сложени 

административни постапки.  

Надградба на постоечката програма би била доколку поддршката на финансиските 

средства се користи како инвестициско вложување во ефикасната употреба на 
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енергијата (на пр. Изолација на згради, замена на системот за греење, термостатски 

вентили, замена на надворешните прозорци)16.   

Започнување на проекти кои финансиски ќе бидат поддржани од владата на РМ и 

ЕУ со кои ќе се овозможи снабдување со санитарна топла вода во летниот период на 

енергетско сиромашните домаќинства преку инсталирање на нискобуџетни системи за 

искористување на ОИЕ („DIY“ или „направи сам“ сончеви термални колектори, обуки за 

домаќинствата за конструирање на вакви колектори). 

Подобрување на системите за греење во енергетски сиромашните домаќинства 

преку инсталирање на поефикасни котли за греење, ефикасни емитерски тела и 

контрола на греењето од домашни производители кои би ималеимаат субвенции од 

државата. 

Замена на стари прозорци со нови ефикасни ПВЦ прозорци кај оние домаќинства 

кај кои старите прозорци се дотраени до таа мера што секаква поправка не дава 

можност за заштеда. Оваа мерка е замислена како соработка меѓу Центрите за 

социјалните работи, производителите на прозорци и соодветните министерства во 

државата. 

Обука и вработување на членови на енергетски сиромашните домаќинства во 

претпријатија кои работат во областите на енергетика и енергетска ефикасност е исто 

така можност со која на овие домаќинства им се помага двојно: и финансиски преку 

вработување на нивен член, но и преку подигање на свеста за намалување на 

потрошувачката на енергија. 

Спроведување на тркалезни маси на високо ниво со цел одредување на 

дефиницијата на енергетската сиромаштија со што ќе се дефинираат групите на 

домаќинства кои се зафатени со истата. Целта на ова е определување на точен број 

на домаќинства на кои треба да им се помогне со цел избавување од постоечката 

состојба.  

Создавање на работна група на државно ниво составена од експерти во 

енергетиката, социјалната работа, финансиите, НВО секторот и соодветните 

владини тела кои ќе ја разгледуваат проблематиката на енергетската сиромаштија на 

месечен и квартален период. Оваа група треба да ги анализира соодвентите состојби, 

да дава заклучоци и свои предлози до соодветните органи во државата. 

 

 

 

                                                           
16 Boardman, 2014: Definitions and dimensions of fuel poverty in Europe. Достапно 
на:http://www.focus.si/files/razno/Boardman_Definitions_and_dimensions_of_fuel_poverty_in_Europe.pdf 
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3.3 Идентификација на проблемот на енергетската сиромаштија 

помеѓу социјалните чинители  

Нецелосното познавање на проблематиката на енергетската сиромаштија како 

посебен феномен од страна на клучните општествени актери, исто така е 

идентификувана како бариера. Дополнителните обуки на вработени и одговорни лица 

во соодветните министерства, центрите за социјална работа и повеќето добротворни 

организации би овозможило подобро справување со проблемот на енергетската 

сиромаштија од страна на овие организации.  

4. Добри практики  

За целосно одредување на енергетската сиромаштија потребни се структурни мерки. 

Некои предлози на таков вид на мерки се наведени подолу.   

Посета на енергетски сиромашни домаќинства во Словенија. Во Словенија 

Министерството за инфраструктура усвоило програма на национално ниво за посета 

на енергетски сиромашните домаќинства со вкупен буџет од 24600 евра наменети за 

300 домаќинства. Целта на програмата е да се помогне на енергетски сиромашните 

домаќинства да ја намалат својата годишна сметка обезбедувајќи им уреди за заштеда 

на енергија, но исто така и совети за општо подобрување на енергетската ефикасност 

на зградата како и совети за промена на навиките за тоа како да се направат 

енергетски заштеди и заштеда на водата. Развојот на овој програм на национално 

ниво е започнат од страна на проектот REACH. Посетите се спроведени од 

националната мрежа на енергетски советници – EN SVET која има овозможено обука 

на 50 енергетски советници кои се обучени за тоа на кој начин да се спроведат 

посетите на енергетски сиромашните домаќинства.  

Програма за поттикнување на енергетската ефикасност на котлите за 

домаќинствата во Германија. Со новата програма за поттикнување на енергетската 

ефикасност, вкупно 165 милиони евра во форма на заеми со ниска камата и субвенции 

ќе бидат достапни секоја година за период од три години започнувајќи од 2016 година. 

Наменет е за домаќинствата коишто ќе сакаат да ги заменат своите системи за 

греење. Новата програма за поттикнување на енергетската ефикасност на 

Министерството за економски прашања обезбедува важна помош во четири области 

со цел да се направи поефикасно греењето во зградите: 

- Инвестициски грантови за системи за греење на горивни ќелии – мерката цели кон 

помош при влезот на пазарот на системите за греење на горивни ќелии. 
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- Поголема поддршка за ефикасна технологија на греење – мерката ќе го претстави 

пакетот на мерки за справување со проблемот на старите, неефикасни системи за 

греење. Ќе има поставено етикета на самите котли коишто на потрошувачите ќе им ги 

обезбеди првичните информации, исто така преку студии на системите за греење на 

зградите коишто обезбедуваат информации за потребните оптимални подесувања, 

зголемено финансирање на змената на многу стари, неефикасни системи за греење со 

нови, високо ефикасни апарати.  

- Специјална поддршка за комбинација на мерки за подобрување на енергетската 

ефикасност и комфорот во домовите – мерката ќе обезбеди насочена помош кон 

оптимално координирање на компонентите во зградите така што паралено се 

подигнува енергетската ефикасност и се подобрува комфорот во домовите. Опремата 

за вентилација е еден пример; обезбедува пријатна атмосфера во просторијата, 

помага во заштедата на енергијата, и ја спречува појавата на мувла. 

- Мерките се поддржани со сеопфатен квалитет, совети и кампањи за подигање на 

свеста – ќе се воспостават регионални широкоопфатни мерки за информирање и 

едукација на корисниците за придобивките од енергетска ефикасност. Сите овие мерки 

треба да се одвиваат паралелно со воспоставувањето на комбиниран сервис за 

советување од финансиски институции и енергетски консултанти, така што на 

сопствениците на домовите би можел да им се даде сеопфатна услуга вклучувајќи ги и 

енергетските  и финансиските аспекти.   

Германскиот Проект за заштеда на енергија „Stromspar-Check PLUS“, понуда за 

домаќинства со ниски примања. Овој проект на национално ниво обезбедува помош 

на лицата со ниски приходи во намалувањето на нивната потрошувачка на енергија и 

заштеда на пари преку консултантски услуги и инсталирање на бесплатни уреди за 

заштеда на енергија. Проектот се изведува во заедничка соработка на German Caritas 

Association (DCV) и German Federal Association of Energy and Climate Protection 

Agencies (eaD).   
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