

27 izdelanih trajnostnih energetskih akcijskih
načrtov



27 regionalnih delavnic



1 mednarodna konferenca

Kaj ponujamo vključenim občinam:

Implementacija evropske
nagrade v Mediteranu



Brezplačno tehnično podporo projektnih
partnerjev pri implementaciji procesa eea in pri
odločitvi za podpis Konvencije ţupanov.
Zahvaljujoč zunanji podpori bodo občine
sposobne definirati energetske cilje in akcijske
načrte



Promocijske dejavnosti bodo povečale vidnost
občin v evropskem prostoru



Izmenjava izkušenj ter moţnosti mreţenja

energetske

Glavni cilj projekta MEDEEA je doseči evropske cilje
»20-20-20« na področju Mediterana. To nam bo uspelo z
izboljšavo lokalnega upravljanja energetskih vprašanj s
pomočjo aplikacije Evropske energetske nagrade – eea®
kot enotno občinsko orodje za energetsko načrtovanje na
področju Mediterana. Čeprav ima sredozemsko področje
velik potencial za izrabo obnovljivih virov energije, je ene
večjih slabosti regije slabša energetska učinkovitost od
evropskega povprečja. Projekt se osredotoča na
razširjanje revizijskega orodja eea® na področju
Mediterana, ki ga vodi Energetska agencija ARE Liguria,
ki revizijsko orodje uporablja ţe od leta 2004. V sklopu
projekta bo izbranih 8 občin iz vsake regije, v katerih bo
uvedeno revizijsko. V sklopu projekta bo prav tako
promovirana Konvencija ţupanov, do katerega bo
privedla uporaba orodja eea®. Projekt MEDEEA bo
pomagal identificirati energetske specifike regije v
mediteranskih drţavah. Projekt je financiran iz programa
Mediteran.
Glavne značilnosti projekta:


16 novih svetovalcev za eea®



72 občin vključenih iz 9 partnerskih regij



2 medregionalni srečanji za občine

» V občini Varese Ligure smo leta
2005 preizkusili orodje eea® v
sklopu projekta EURENA. Lahko
rečem, da je orodje eea® naši
občini povečalo znanje na
področju energetskega
načrtovanja in je dobro orodje za
vključenost širše javnosti.«

Ţupanja občine Varese Ligure je prejela nagrado eea® v letu
2005

»Občina Toirano je prejela nagrado eea®
v letu 2007. Orodje eea® je naši občini
poglobilo znanje s področja energije in
nam je povečalo prepoznavnost.«

Dogodki projekta MEDEEA
Od začetka projekta so se projektni partnerji sestali
trikrat. Prvo srečanje je bilo v Genovi julija 2010. Na
prvem srečanju so se partnerji seznanili s potekom
projekta in z metodologijo, s katero bodo uresničili
projektne cilje navedene v projektnem predlogu.
Drugo srečanje projektnih partnerjev je prav tako bilo v
Genovi v mesecu novembru 2010. Na navedenem
srečanju so partnerji imeli drug sestanek upravljavskega
odbora hkrati pa so imeli predstavitev orodja eea® in
proces implementacije podjetja Communal Label iz Švice,
ki je razvil orodje eea®.
Tretje
srečanje
projektnih partnerjev
je bilo 6. aprila v
Murciji. Partnerji so
pregledali napredek
pri izvedbi projekta.
Na sestanku je bila
pozornost
usmerjena predvsem procesu izbora občin in o fazi
komunikacije. Izbrane občine bodo tudi predstavljene v
naslednji številki elektronskega časopisa. Na sestanku je
bilo dogovorjeno, da se v najkrajšem moţnem času
vzpostavi spletna stran projekta www.interregmedeea.eu
ter se širši javnosti posreduje prva številka elektronskega
časopisa projekta.

Prvi sejem lokalnih skupnosti na področju JV Evrope
Projekt MEDEEA je bil
predstavljen na prvem
sejmu lokalnih skupnosti
JV Evrope, ki ga je v
mesecu
marcu
v
Sarajevu
organizirala
mreţa NALAS (mreţa
asociacij
lokalnih
skupnosti JV Evrope). Na
sejmu je več kot 200
lokalnih
skupnosti
predstavilo
inovativne
pristope, diskutiralo o

skupnih izzivih ter so se zdruţile in sprejele deklaracijo
NEXPO o lokalnih skupnosti ter dobremu gospodarjenju,
socialni izključenosti in evropski integraciji.

Program MEDITERAN
Program Mediteran financira Evropski sklad za regionalni
razvoj (ERDF) v okviru evropskega cilja 3 teritorialno
sodelovanje, katerega namen je krepitev čezmejnega
sodelovanja s pomočjo lokalnih in regionalnih pobud,
krepitev transnacionalnega sodelovanja z akcijami, ki
vodijo k integriranemu teritorialnemu razvoju,
povezanemu s prednostnimi nalogami Skupnosti ter
krepitve interregionalnega sodelovanja in izmenjavi
izkušenj na ustreznih teritorialnih ravneh. Cilj programa je
prispevati k temu, da bo celotno območje sodelovanja
sposobno tekmovati z mednarodnimi tekmeci, da bi tako
zagotovili rast in zaposlenost za naslednje generacije, da
bi podprli ozemeljsko kohezijo in aktivno prispevali k
varstvu okolja v duhu trajnostnega razvoja. Cilji programa
se bodo uresničevali v okviru naslednjih prednostnih
nalog:





Prioriteta 1: Krepitev inovacijskih zmoţnosti
Prioriteta 2: Varstvo okolja in spodbujanje
trajnostnega prostorskega razvoja
Prioriteta 3: Izboljšanje mobilnosti in teritorialne
dostopnosti
Prioriteta 4: Spodbujanje policentričnega in
integriranega razvoja območja MED

(vir: www.cilj3.mop.si)

ENERGYCITY
Mednarodna konferenca ENERGYCITY se je odvijala 7.
in 8. aprila v Murciji. Konferenco sta organizirali regija
Murcija in Energetska agencija ARGEM, ki je prav tako
partnerica v projektu MEDEEA. Konferenca je bila
namenjena energetskim aktivnostim na lokalnem nivoju.
Na konferenci so bile obravnavane naslednje teme:
1. Priprava in financiranje
PAES


Financiranje
občinskih
energetskih načrtov



Razvoj
lokalnih
energetskih načrtov
Matodologije
za
popis
emisij
toplogrednih plinov.



2. Projekti za zmanjšenje izpustov toplogrednih
plinov




Ozaveščenost prebivalcev
Energetska učinkovitost in javna naročila
Trajnostna mobilnost

3.




Politični vidiki in uspešne zgodbe
Izkušnje mest z delujočimi PAES. Politični vidik
Trajnostno upravljanje. Vloga regij.
Priloţnosti za ekonomski razvoj.

vsemi občinami iz regije
Murcija, pomoč pri
razvoju
njihovih
trajnostnih energetskih
akcijskih
načrtov
(SEAP). SEAP vključuje
strategijo vsake občine,
da bo zmanjšala izpust
toplogrednih za 20%, kot
je tudi zahtevano v
Konvenciji ţupanov. Ob
tem je zmanjševaje
energetske porabe v
lokalnem okolju lahko
tudi poslovna priloţnost,
priloţnost urediti urbana
okolja udobnejša in čistejša, priloţnost pritegniti
investitorje kot tudi priloţnost vzpodbujanja inovacij v
privatnem sektorju.
Na konferenci so se zdruţili mednarodni strokovnjaki s
področja zmanjšanja energetske potrošnje v mestih. Ob
tem je tudi nekaj izkušenih evropskih občin, ki so
predstavile njihove trajnostne energetske načrte, njihovo
izvajanje kot tudi pozitivne izkušnje.

Partnerji projekta MEEEA
Devet partnerjv iz devtih drţa sodeluje v projetu
MEDEEA. ARELiguria kot vodilni partner in ALESSCO iz
Italije, AREAL iz Portgalske, MIEMA iz Malte,
Decentralizirana administracija Krete iz Grčije,
Energetska agencija iz Cipra, ARGEM in Agener iz
Španije ter Skupnost občin Slovenije.

ARE Liguria (vodilni partner)
ARE Liguria je delniška druţba, ki je bila ustanovljena leta
1996 v okviru programa EU PERU. Od leta 1997 je
agencija tudi članica FEDARENE (Evropsko zdruţenje
energetskih agencij), kot je tudi od leta 1999 del RENAEL
(Nacionalna mreţa energetskih agencij)
Ena glavnih prioritet kot podporniki strukture Konvencije
ţupanov je sodelovanje Energetske agencije ARGEM z

Cilj Regionalne energetske agencije je promocija
energetsko varčnih politik in širjenje uporabe obnovljivih

virov. Are Liguria je bila prva, ki je leta 2004 uvedla
uporabo eea®.

Regionalna energetska agencija iz Krete je tudi uradni
partner Kampanje trajnostne porabe energije v Evropi.

Energetska agencija iz Cipra

Agencija za pametno
energijo iz Malte

Energetska agencija iz Cipra je neprofitna organizacija, ki
je bila ustanovljena leta 2009 in je bila sofinancirana iz
Evropskih sredstev (Inteligent Energy for Europe
programa) ter Ciprskega zdruţenja občin.
Namen agencije je promovirati obnovljive vire energije,
energetsko učinkovitost in trajnostni promet. Med drugimi
aktivnostmi energetske agencije so med drugim nudenje
tehnične podpore in podpora pri implementacija
Evropskih politik na nacionalnem nivoju.
Ob zgoraj naštetem izvaja Energetska agencija iz Cipra
še naloge povezane s promocijo Konvencije ţupanov na
Cipru. Energetska agencija iz Cipra je do sedaj pripravila
in posredovala trajnostne energetske načrte za 3 občine,
ki so tudi podpisale Konvencijo ţupanov. Trenutno
pripravlja trajnostne energetske načrte za 4 občine, ki so
podpisale Konvencijo ţupanov.

Regionalna energetska agencija iz Krete
Decembra leta 1993 se je v sklopu okvirja implementacije
regionalne energetske politike s ciljem, da Kreta postane
prednostno področje za uporabo obnovljivih virov energije
v Evrope, bila ustanovljena Regionalna Energetska
Agencija.
Področja delovanja Regionalne energetske agencije so:
energija, okolje, obnovljivi viri energije, prihranek energije
ter racionalna raba energije, kot tudi evropsko in
mednarodno sodelovanje.
Regionalna energetska agencija je sodelovala z grškim
javnim energetskim podjetjem pri menjavi 300.000 ţarnic
ter je sodelovala pri nacionalnih programih in več kot 50
evropskih projektih. Ob tem Regionalna energetska
agencija aktivno sodeluje v nacionalnih in evropskih
mreţah, kot si ISLENET, ELFORES, v Evropski kampanji
trajnostnih mest itd.

upravljanje

z

Agencija za pametno upravljanje z energijo iz Malte je
prva energetska agencija na Malti, ki je bila ustanovljena
junija 2007. Agencija je bila ustanovljena s podporo
programa IEE, Ministrstva za turizem in kulturo,
Ministrstva za podeţelje in okolje, Parlamentarnega
sekretariata za mala podjetja, svetov lokalnih skupnosti,
organa za vire iz Malte in Univerze iz Malte.
Cilji agencije so v skladu s cilji drugih energetskih agencij
podprtih s strani programa IEE. Strmijo k inteligentni rabi
energije, dviganju zavesti in pomagajo pri definiranju
prodornih in ciljno usmerjenih predlogov in politik, s ciljem
optimizirati uporabo konvencionalnih virov energije ter
razvijati obnovljive vire energije.
Aktivnosti agencije so na začetku usmerjene v potrebe
lokalnih skupnosti, kot so izkušnje z energijo v turizmu.
Aktivnosti agencije vključujejo tudi energetsko
načrtovanje, zelene certifikate, energetsko označevanje
zgradb, energetsko varčevanje javne razsvetljave in
deseminacijo informacij o obnovljivih virih energije.

Skupnost občin Slovenije
Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno
zdruţenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki je bilo
ustanovljeno leta 1992 in šteje 169 občin članic. Število
prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine
članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS.
Občine članice zastopajo in opravljajo naloge v 11
komisijah, kot tudi v 15 delovnih skupinah Skupnosti, v
katerih je vključeno 440 predstavnikov lokalnih skupnosti.
V delovnih skupinah in komisijah članice in člani
koordinirajo predloge zakonov in pravilnikov, ki so
pomembne za lokalne skupnosti.
Člani Skupnosti so zastopani v Odboru regij, Kongresu
lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, Svetu
evropskih mest in regij, mreţi asociacij lokalnih skupnosti
JV Evrope (NALAS) in v Evro-mediteranskem partnerstvu

regij in mest (COPPEM). Več si lahko preberete na naši
spletni strani www.skupnostobcin.si.

ARGEM

pripravi trajnostnih energetskih načrtov in popis emisij, kot
tudi strmenje k 20% zmanjšanju izpustov toplogrednih
plinov do leta 2020.

ALESSCO s.r.l.

ARGEM je Regionalna energetska agencija regije Murcia
in je odgovorna za promocijo energetske učinkovitosti ter
obnovljivih virov energije na regionalnem nivoju. Agencija
je bila ustanovljena leta 2002 v okviru projekta SAVE II.
Od ustanovitve je agencija sodelovala pri številnih
projektih ki so imeli naslednje prioritete:


Promocija racionalne porabe energije
zmanjšanje porabe fosilnih virov energije



Izobraţevanje uporabnikov in strokovnjakov o
racionalni uporabi energije in o učinkovitejši
izbiri, instalaciji in izbiri obnovljivih virov energije.



Informiranje in izvajanje aktivnosti povezane z
energetsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri
energije.



Priprava pilotnih projektov in posredovanje znanj
s potrebami trga.



Predlaganje zakonskih predpisov na lokalnem in
regionalnem nivoju s ciljem promovirati
energetsko učinkovitost in obnovljive vire
energije.



Izmenjevati
izkušnje
na
evropskem,
nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju.



Razvijati nove sheme financiranje privatnega
sektorja in javnih ustanov za pospešeno uvedbo
projektov s področja energetske učinkovitosti in
obnovljivih virov energije.

in

 Izvajati raziskovalne aktivnosti v sodelovanju z
regionalnimi univerzami, ki delujejo na področju
evalvacije rabe obnovljivih virov energije kot npr.
gozdarstvo in kmetijstvo, biomase in solarnega
sevanja.
Kot podporna struktura za konvencijo ţupanov je ena
najvaţnejših aktivnosti agencije pomoč občinam pri

Lokalna energetska agencija za obnovljive vire energije in
trajnostni razvoj province Cosenza, je bila ustanovljena v
okviru programa IEE leta 2006. Sekretariat sestavlja 6
usluţbencev: ob direktorju sta zaposlena še dva
strokovnjaka s področja obnovljivih virov, strokovnjak za
zgradbe, vodja EU projektov in administrator.
ALESSCO je privatno podjetje, ki je v 90% lasti province
Cosenza. Agencija je aktivna na lokalnem, regionalnem,
nacionalnem, kot tudi na evropskem nivoju. Glavni cilj
agencije je promocija energetske učinkovitosti in
obnovljivih virov energije v regiji Calabria. V zadnjih letih
se je agencija osredotočila na tehnično pomoč lokalnim
skupnostim, nudenju strokovne pomoči in svetovalne
storitve s področja diagnostike zgradb za instalacijo
fotovoltajike, energetske revizije in tehnične/finančne
podpore pri energetskem načrtovanju. Alessco ima
izkušnje pri podpori občin pri pridobivanju obnovljivih
virov energije ter je pomagala regiji Cosenza, da je
postala podporna struktura Konvencije ţupanov.

Regionalna agencija za energijo in okolje
Algarve
AREAL- Regionalna agencija za energijo in okolje
Algarve je neprofitna organizacija, ki promovira
energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije
v korist trajnostnega razvoja regije Algarve.
The AREAL je postal osrednji element pri zagotavljanju
regionalnih energetskih inovativnih odzivih in
zagotavljanju storitev, ki bi pripomogle k učinkovitost.
Tako nudi energetska agencija vrsto storitev, ki so
osredotočene na obnovljive vire energije in energetsko
učinkovitost.
V tesnem sodelovanju z lokalnimi, kot tudi mednarodnimi
partnerji je namen energetske agencije promovirati in
sodelovati v aktivnostih, ki vodijo k energetski
učinkovitosti ter:

-

Spodbujajo projekte, ki investirajo v obnovljive
vire energije

-

Predstavljajo nove tehnologije v regioanlnih
energetskih sistemih.

AGENER
AGENER je bil ustanovljena leta 1998 kot anonimna
druţba (pravna oblika v skladu s predlogom Evropske
komisije) in se je leta 2006 preoblikovala v podjetje, ki je v
100% lasti regije Jaen.
Glavni aktivnosti energetske agencije sta:
-

Energetska
učinkovitost
in
energetsko
shranjevanje (ki zajema optimizacijo občinskih
energetskih načrtov, načrtovanje prevozov do
delovnega mesta, pripravo priročnikov dobrih praks,
pripravo izobraţevanj za energetsko načrtovanje,
izvajanje energetskih revizij za podjetja kot tudi
individualno svetovanje s področja energije za
občinske svete v regiji Jaen v okviru projekta
Observatorio de Eficiencia Energética Provincial.

-

Obnovljivih virov energije (kjer opravljajo instalacijo
termalnih in fotovoltaičnih solarnih elektrarn na
šolah, javnih zgradbah, instalacije elektrarn na
biomaso, opravljajo analize pridobivanja bioplina iz
odlagališč, obnavljajo mini hidravlične centre,
evalvacijo uporabe vetrnih elektrarn idr.

Več o agenciji si lahko preberete na njihovi spletni strani
http://www.agener.es/eng/actualidad.php

