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Ustanovljeni junija 2006
Pokriva področje 18. občin oziroma okoli 200.000 prebivalcev
7 zaposlenih
Regionalni center projektov, znanja in idej za učinkovito rabo energije
inobnovljive vire energije.
 Naše dejavnosti so: izvajanje gospodarjenja z energijo v javnem sektorju,
uvajanje energetskega upravljanja v zasebnem sektorju, priprava in
izvedba projektor s področja URE in OVE, njihova promocija in
ozaveščanje ljudi, izvedba strokovnih izobraževanj, pomoč pri pripravi
strategije trajnostne mobilnosti, priprava načrtov za zmanjšanje porabe
električne in toplotne energije v zgradbah, ki so v javni rabi, skrb za
trajnostni energetski razvoj, …
 Leta 2009 imenovani za Energetskega managerja MOM. Naši glavni
nalogi sta spremljanje in koordiniranje izvajanja aktivnosti v okviru
Lokalnega energetskega koncepta (LEK).

Promet je ključnega pomena za naše
gospodarstvo in družbo
 Promet omogoča gospodarsko rast in ustvarjanje
delovnih mest, zato mora biti trajnosten v luči novih
izzivov, s katerimi se soočamo danes na področju
varovanja okolja.
 Okoljsko trajnostni prevozni sistem mora omogočiti
dostop do ljudi, krajev, blaga in storitev na
okoljevarstven, družbeno sprejemljiv in ekonomsko
učinkovit način.
 Pomembno je, da v prometno načrtovanje vključimo
čim širši krog ljudi.
 Zato smo Energetska agencija za Podravje in Mestna
občina Maribor, v sodelovanju s podjetjem Marprom
d.o.o. in Poslovno proizvodno cono Tezno pristopili k
mednarodnemu projektu INVOLVE.

Zakaj javni potniški promet in trajnostna
mobilnost

 Ker ne onesnažuje okolja.
 Ker zmanjšuje prometne zastoje, hrup
in prometne nesreče.
 Ker ugodno vpliva na zdravje ljudi in je
uporabniku prijazen.

 Ker je v primerjavi z avtomobilom
ugoden in varčen.
 Prispeva h konkurenčnosti podjetij

Projekt INVOLVE –
Sodelovanje zasebnega sektorja z javnim
sektorjem na področju upravljanja z
mobilnostjo
 Projekt INVOLVE se osredotoča na to, kako lahko lokalne in regionalne
oblasti izboljšajo sodelovanje z zasebnim sektorjem pri reševanju težav,
povezanih z upravljanjem mobilnosti v poslovnih conah.
 Triletni projekt, ki traja od januarja 2012 do decembra 2014.
 V projekt je vključenih 12 partnerjev iz desetih držav: Nemčije, Italije,
Nizozemske, Češke, Grčije, Litve, Poljske,Velike Britanije, Španije in
Slovenije.
 Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj,
programa INTERREG IVC.
 Skupni proračun znaša 1,85 milijona evrov, pri čemer 78 % sofinancira
Evropski sklad za regionalni razvoj.

Cilji projekta INVOLVE
Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja na področju trajnostne
mobilnosti s pomočjo izmenjave izkušenj in prenosa primerov
dobrih praks.
 Opredelitev primerov dobrih praks pri poslovnem sodelovanju v zvezi s
potjo na delovno mesto in z njega; analiza njihovih ključnih dejavnikov
uspešnosti in prenosljivosti;
 Izboljšanje sodelovanja z zasebnim sektorjem in organizacija poslovnih
iniciativ, izmenjava vpogledov ter razvoj in prikaz inovativnih pristopov;
 Razvoj na dobrih praksah, prepoznanih v drugih projektih, ki jih financira EU,
tj. v programih INTERREG IVC in drugih programih (IEE);
 Objavljanje in spodbujanje potreb po sodelovanju z zasebnim sektorjem;
 Učinkovit prenos pomembnih znanj in izkušenj v nove države članice;
 Preučitev vsaj treh primerov dobre prakse na regijo, uvoz vsaj ene v regijo,
preizkušanje s pilotnimi projekti;
 Priprava smernic za dobro prakso;
 Priprava enega načrta uvedbe na regijo.

ENERGAP in njene aktivnosti
Predstavili bomo upravljanje mobilnosti v
poslovno – proizvodni coni Cona Tezno v
Mariboru. Prva predstavitev bo potekala ta
petek 21.9.2012 v prostorih Cone Tezno od
10.00 do 13.00 ure.
 Energap je v projektu koordinator 4 delovnega sklopa.
 V okviru tega sklopa bo vsak regionalni partner opazoval dva pilotna projekta.
 Štirje pilotni projekti pa bodo služili kot laboratoriji za preizkušanje
prenosljivosti izbranih primerov dobrih praks.
 Pilotni projekti bodo pokazali, kako lahko specifične in ciljne dejavnosti
omogočijo delavcem in obiskovalcem bolj trajnostno potovanje.
 Energap bo v obdobju trajanja projekta skušal predstaviti kako zagotavljati
trajnostno mobilnost v podjetju, podjetjem bomo predstavili mobilnostne
načrte za zaposlene in jim predstavili prednosti dobrega načrtovanja mobilnosti
zaposlenih v podjetjih ter na ta način pomagali podjetjem znižati stroške
prevoza zaposlenih.
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