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Katalog dobrih praks za občine
Katalog dobrih praks je končno dosegljiv na spletu! V katalogu lahko občine. najdete
informacije kako so implementirale aktivnosti s področja energije oziroma emisij CO2, ki so
bile predvidene v orodju eea®, kot tudi v SEAP-ih. Kliknite tukaj in prelistajte katalog dobrih
praks!

Prve 3 občine v južni Italiji prejele nagrado EEA®
Tri mediteranske občine - Grisolia, Longobucco and Castrolibero - so 6. februarja prejele
nagrado eea®. Navedene občine so prve občine iz juga Italije (iz regije Cosenza), ki so uspele
pridobiti
nagrado
EEA®.
Lokalne
skupnosti so prejele nagrado tudi zaradi
pomoči njihove lokalne energetske
agencije regije Cosenza (ALESSCO).
NAgrade so v prostorih regije Cosenza
podelili predsednik regije gospod Gerardo
Mario Oliverio, svetnik za energijo in
trajnostni razvoj gospod Biagio Diana in
predsednik lokalne energetske agencije
ALLESSCO gospod Luigi Rinaldi. Same
podelitve se je udeležilo več županov,
prebivalcev občin, javnih uslužbencev,
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sindikatov ter predstavnikov malih in srednjih podjetij. Roberta Casapietra, predstavnica
lokalne energetske agencije iz Ligurije, je kot vodja projekta udeležencem na kratko
predstavila projekt MEDEEA. V nadaljevanju je dosedanje dosežke projekta predstavil tudi
direktor lokalne energetske agencije ALESSCO Carmine Brescia. Župani, prejemniki nagrad
eea®, so ponosno predstavili dosedanji razvoj občin in njihove načrte za prihodnost na
področju energetske učinkovitosti. V sklopu projekta MEDEEA je nagrado eea® prejelo že 14
občin!

Politična priporočila
V okviru projekta MEDEEA bodo projektni partnerji pripravili politična priporočila, ki bodo
razdeljena na priporočila za Evropsko, nacionalno in regionalno/lokalno raven. Cilj
priporočil je promovirati energetsko načrtovanje, s katerimi se bodo povečali prihranki
energentov, zmanjšali pa se bodo tudi odhodki občinskih proračunov za energijo. Politična
priporočila bodo objavljena na spletni strani projekta.

Zaključna konferenca projekta MEDEEA:
Zaključna konferenca projekta MEDDEA bo potekala 15. in 16. maja na Cipru. Konferenco bo
gostila Lokalna energetska agencija iz Cipra. Na konferenci bodo predstavljeni rezultati
projekta, še zadnje občine bodo prejele nagrado eea®, predstavniki občin pa bodo imeli
možnost razpravljati o izzivih s področja energetskega načrtovanja. Več o zaključni
konferenci si lahko preberete kmalu na spletni strani www.interregmedeea.eu.

Nacionalne konference projekta MEDEEA:
Nacionalna konferenca, ki jo bosta gostili ARE Ligurija in ALESSCO, bo potekala v Neaplu v
okviru sejma EnergyMed 10. aprila. Skupnost občin Slovenije bo nacionalno konferenco
pripravila v okviru svoje redne letne skupščine, ki bo potekala 25. aprila v Ljubljani. Več
informacij

o

nacionalnih

konferencah

lahko

najdete

na

www.interregmedeea.eu.
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spletni

strani

Redna letna skupščina foruma Evropske energetske nagrade:
Letošnje letno srečanje foruma Evropske energetske nagrade, ki je potekalo 26. in 27.
novembra v Bruslju, je bilo namenjeno uspešnemu evropskemu širjenju evropske
nagrade za energijo v zadnjem desetletju. Kot stranski dogodek je bila organizirana
delavnica na temo lokalne energetske politike v toplejših regijah. Udeležba na
delavnici je pokazala, da obstaja vedno večji interes občin iz toplejših regij, ki se
soočajo z energetsko učinkovitostjo v njihovih občinah. S širjenjem orodja eea® na
področje Mediterana, pri čem gre velika zasluga partnerjem projekta MEDEEA, se je
izpostavilo vprašanje katere ukrepe naj sprejmejo občine v toplejših regijah, da bodo
bolj energetsko učinkovite. Pri tem gre velika pozornost seveda klimatskim
napravam, medtem ko se lahko ogrevanje skoraj zanemari. V prostorih švicarskega
predstavništva v Bruslju so se na delavnici prvič širši javnosti predstavili ukrepi in
izkušnje pilotnih občin v projektu MEDEEA, Francoskih provinc Guadeloupe in
Martinique kot tudi občin iz Maroka, ki uporabljajo orodje eea®.

Napovednik dogodkov:
-

Nacionalne evalvacijske delavnice s področja geotermalne energije (21. februar – 5.
maj 2013) na večih lokacijah v Belgiji

Glavni cilj delavnic je potrjevanje zbranih informacij in doseganje dogovorov med občinami
in privatnimi podjetji o glavnih zakonodajnih ovirah, ki preprečujejo razvoj izkoriščanja
plitve geotermalne energije. Seznam delavnic lahko najdete tukaj.
-

Politična podpora in finančni inštrumenti v okviru naslednje finančne perspektive
(14. -15. marec 2013) v Sofiji v Bolgariji

V okviru delavnice NET-COM se pričakuje sprejetje strategije in akcijskega načrta. Več
informacij lahko najdete tukaj.

Za kaj gre v projektu MEDEEA?
Europe Energy Award - eea® je nagrada občinam, ki se nadpovprečno angažirajo na
področju energetskih politik, še posebej na področju energetske učinkovitosti. EEA®
nagrajuje integrirano energetsko planiranje in aktivnosti z namenom doseganja in preseganja
evropskega energetskega cilja 20-20-20 v mediteranski regiji.
Namen projekta je spodbujanje energetskega planiranja za povečanje energetske
učinkovitosti. S tem se bodo zmanjšale emisije okolju škodljivih toplogrednih plinov ter
znižali s tem povezani stroški. Mediteranska regija ima visok potencial glede obnovljivih
virov energije, kot na primer solarna energija.
Splošni cilj projekta je doseganje evropskega energetskega cilja 20-20-20 v mediteranski regiji
skozi izboljšanje lokalnih energetskih politik. www.interregmedeea.eu
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