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VABLENI k prebiranju NOVIC projekta INTENSIFY, programa Interreg Evropa

Vsebina novic se nanaša na primere dobrih praks iz posameznih regij, ki so jih projektni
partnerji delili v času trajanja projekta.
V tej številki so predstavljene dobre prakse vsakega izmed projektnih partnerjev z
namenom ozaveščanja ljudi po zmanjšanju emisij CO2 in vključevanju prebivalcev in občin
za izboljšanje regionalnih političnih instrumentov. Partnerji so si med samo delili kar 26
dobrih praks z vsebino povezano s projektom. 13 izmed njih je bilo objavljenih tudi na
platformi dobrih praks »Interreg Europe Policy Learning Platform”.
V novicah izrekamo dobrodošlico tudi novemu projektnemu partnerju. To je Energetska
agencija za Podravje (Energap) – regionalni center znanja in idej, ki ima 15 let izkušenj na
področju nudenja storitev in informiranja prebivalcev o trajnostni rabi energije ter
zmanjšanju emisij CO2.

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL
MultiAdapt - Večnamensko orodje za reševanje različnih nevarnosti

MultiAdapt je medsektorsko orodje, ki izkorišča številne prednosti urbane zelene infrastrukture in
nudi rešitve glede prilagajanja na podnebne spremembe. Projekt ponuja izboljšanje in
obvladovanje poplav v Almadi s postavitvijo štirih urbanih zelenih vrtov, ki bi delovala kot
filtracijsko območje za absorbiranje vodnega odtoka na poplavnih območjih po nevihtah.

To pa ni edina prednost.
Dodatni zeleni prostor bo
ublažil učinek toplote v mestu,
izboljšal urbani krog vode,
povečal
povezanost
s
skupnostjo
in
zmanjšal
socialno odpornost. Lokalni
skupnosti, kamor je vključeno
približno 360 družin, pa bo
omogočalo zanesljivo oskrbo s
hrano. Lokalnim potrošnikom
pa
ponuja
nizkoogljično
alternativo.

Več primerov dobrih praks lokalne energetske agencije AGENEAL:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10755/local-climate-platformforalmada/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/9933/multidapt-offers-lowcarbonalternative-to-citizens/

Cork City Council
Zeleni kampus univerze College Cork

Univerza je z izvajanjem pilotnega programa zelene zastave
vzpodbujala okoljsko trajnostne spremembe in z njim želela vplivati
na vedenje, ki je vodeno s strani študentskih teles odločanja. To je
zahtevalo zavezanost in angažiranost vseh vključenih in
zainteresiranih strani. V okviru aktivnosti je potrebno vzpostaviti
tudi okvir za izvajanje sedem stopenjskega stalnega programa o več
različnih temah.
Stopnja vključenosti in zainteresiranosti študentov skozi vsa leta je
resnično navdihujoča in igra ključno vlogo pri vodenju zelene
preobrazbe v kampusu univerze. Po besedah dr. Marie Kirrane, iz
področja za trajnostni razvoj, so se v zadnjih 12 letih popolnoma
organizacijsko preobrazili, kar je navdihnilo študente in jim
omogočilo vodenje.

Več primerov dobrih praks mesta Cork:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/11087/ucc-students-lead-thegreen-transformation/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/11033/25th-anniversary-of-corkenvironmentalforum/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/11303/shep-earth-awareeducates-the-community/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/9912/good-practice-createssustainable-energycommunities/

Environmental studies centre (CEA) in Vitoria-Gasteiz
Nova pametna omrežja varnih parkirišč za kolesa v Vitoria-Gasteiz

Parkirišča za kolesa so bila na željo skupnosti postavljena na
strateških lokacijah po mestu, ki so dostopna in povezana z
kolesarskim omrežjem. Vsi v omrežje povezani objekti, ki se
nahajajo na močno obiskanih javnih površinah, imajo vgrajena
avtomatska vrata z varnostnim sistemom, pametnim nadzorom
dostopa in video kamerami za navadna in tovorna kolesa.
Strokovnjak na »Policy Learning platformi« je ta primer dobre
prakse ocenil kot zelo poučen in dobrer, saj je kraja koles težava,
s katero se soočamo v mnogih evropskih mestih in katera lahko
privede do odvračanja naložb prebivalcev v kolesarjenje. Opisana
dobra praksa pa prikaže kako narediti parkirna mesta za kolesa v
mestih varna in jih opremiti z IKT sistemi za varno plačilo ter hiter
dostop do teh storitev.

Več primerov dobrih praks o e-mobilnosti v Vitoria-Gasteiz:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/11265/vitoria-gasteiz-is-a-cyclingcityhaven/

https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10180/vitoria-gasteiz-launches-ebikecampaigns/

Milton Keynes Council
Milton Keynes center izkušenj z električnimi vozili

Center izkušenj z električnimi vozili nudi neodvisno svetovanje,
možnost preizkusnih voženj z električnimi vozili ter pomoč
prebivalcem pri izbiri le-teh. Njihov cilj je, da javnost izve čim več
prednostih uporabe električnih vozil, kar se posledično pokaže pri
večji motiviranosti prebivalcev za nakup in izbiro električnega
vozila pred ostalimi oblikami prevoza.
Pomen dajejo različni kombinaciji zaposlenih v centru, ki so dobro
usposobljeni za samostojno svetovanje, pomoč prebivalcem pri
njihovih odločitvah in pri ponudbah testnih voženj različnih
avtomobilskih znamk in modelov električnih vozil.

Več primerov dobrih praks o e-mobilnosti v Milton Keynes:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10864/milton-keynes-launchesecargo-bikes/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10185/milton-keynes-trialsfirstelectric-waste-vehicle/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10153/milton-keynes-council-sgreentransport-initiatives/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/6851/delivery-robots-in-use-inmiltonkeynes/

Province of Treviso
Pogodba o energetski učinkovitosti

Pogodba o energetski učinkovitosti deluje po modelu javnozasebnega pogodbenega partnerstva in pri javnih stavbah, kot so
šole in zavodi na področju pokrajine Treviso, vključuje
večnamensko naročilo. Cilj takšne pogodbe je izboljšanje
vzdrževalnih standardov, premagovanje kritičnih vprašanj
povezanih s tehničnimi vidiki, zmanjšanje stroškov energije ter
boljša uporaba prostorov in razpoložljivih virov.
Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti iz sklenjene
pogodbe ne bodo povzročili le ustvarjanje kritične mase ampak
tudi zmanjšanje relativnih transakcijskih stroškov na posamezno
sredstvo. Privedli bodo do zmanjšanja emisij CO2 posamezne
stavbe in pripomogli k vedenjskim spremembam celotne
skupnosti.

Več primerov dobrih praks province Treviso in njihovih skupnostih pri zmanjševanju emisij
toplogrednih plinov v šolah:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/11246/five-lessons-onenergyefficiency/

Energieavantgarde ANHALT
StEmp tool – deležnik – pooblastitev - orodje

Gre za orodje s katerim izvajamo pregled rabe zemljišč in
energetski sistem v resničnem laboratoriju Anhalt.
Cilji orodja StEmp so prepoznavanje interesov regionalnih
deležnikov, sodelovanje z regionalnimi zainteresiranimi stranmi
pri preoblikovanju energetskega prehoda v regiji, izboljšanje
razumevanja odnosov med energetskim upravljanjem, ekološkim
in kulturno krajinskim sistemom, spodbujanje sodelovanja
javnosti v procesih načrtovanja in pri uporabi sistemov obnovljivih
virov energije, olajšanje energetskega prehoda v regiji,
omogočanje celostnega načrtovanja in odobritve uporabe
obnovljivih virov energije ter zagotavljanje podatkov in izvorne
kode za lažje izvajanje podobnih orodij.

Več primerov dobrih praks Energieavantgarde Anhalt’s:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/5888/germany-s-energytransition-role-playing-game/

City of Zadar
FIESTA
Namen projekta FIESTA (Varčevanje z energijo v družini) je, da
družine z otroki usmeri v varčevanje z energijo doma in s tem
posledično vpliva na njihovo vedenje pri porabi energije ter na
njihove odločitve pri opravljanju nakupov. Ta projekt vzpodbuja
evropske potrošnike, da v svojem vsakdanjem življenju
spremenijo svoje vedenje v bolj trajnostno naravnano, še posebej
pri rešitvah o ogrevanju in hlajenju v svojih domovih, saj imajo pri
tem največji potencial za ustvarjanje prihranka v svojem
gospodinjstvu.
V projekt je bil vključen tudi veleposlanik, kot orodje za
vzpostavitev zaupanja javnosti in sodelovanja v skupnosti. V
mestu Zadar je bila ustanovljena pisarna, kot kontaktna točka za
pomoč družinam. Tukaj lahko družine izvedo več o projektu in
kako se lotiti varčevanja v svojem gospodinjstvu ter prejmejo
nasvete o tehničnih in finančnih zadevah. V okviru projekta so bile
vzpostavljene tudi loterije FIESTA, kot finančna spodbuda
družinam, da se pridružijo projektu in osvojijo različne nagrade, za
gospodinjske aparate ali popuste. Ustanovljena je bila tudi
skupina lokalnih potrošnikov z namenov vključevanja lokalnih
trgovcev v projekt. Še posebej tistih, ki ponujajo razne popuste na
aparate ali montažo aparatov.

Več primerov dobrih praks mesta Zadar:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10632/city-of-zadar-held-studyvisit-on-fiesta/

Energetska agencija za Podravje (ENERGAP)
Vključevanje mladine in otrok v osveščanje o varčevanju z energijo
in zmanjševanju emisij CO2

Z veseljem vam predstavljamo našega
novega projektnega partnerja, Energetsko
agencijo za Podravje. Energap ima že vrsto
let
posebno
pozornost
namenja
informiranju, izobraževanju in osveščanju
različnih ciljnih skupin o pomenu varčevanja
z energijo, učinkoviti rabi in uvajanju
obnovljivih virov energije. Posebno
pozornost namenja mladim generacijam. V
preteklih letih so tako v mariborskih kot tudi
okoliških osnovnih šolah izvedli veliko
delavnic za učence.
Zasnovali so tudi program namenjen
predšolskim otrokom, ki je bil med otroci in
vzgojitelji zelo dobro sprejet. Program
temelji na podajanju preprostih vsebin s
področja varčevanja z energijo s pomočjo
pripovedovanja zgodbe ob slikah v podobi
majhnega gledališča in z uporabo lutke
(vsebina se navezuje na znano ljudsko
pravljico o Mojci Pokrajculji). Ta program so
v okviru evropskega projekta INTENSIFY,
sofinanciranega s strani programa Interreg
Europe, predstavili, kot primer dobre prakse
na področju izobraževalnega pristopa do
predšolskih otrok in za to prejeli pohvalo in
čestitke s strani strokovne ocenjevalne ekipe
Interreg Europe Policy Learning Platform.

Eden izmed strokovnjakov je program ocenil
takole: »Pravljice se že dolgo uporabljajo za
prenos moralnih in vedenjskih učnih snovi na
otroke. Ta pristop pretvori tradicionalno
zgodbo v učno snov o energetski
učinkovitosti, ki je izkoriščena v dobro znani
zgodbi in likih, s katerimi lahko poučimo
otroke o majhnih vsakodnevnih dejanjih in
spremembah, ki jih je mogoče na takšen
način tudi enostavno prikazati. Takšni načini
pa lahko vodijo, ne le do učinkovitih dejanj,
temveč tudi do dolgotrajne spremembe
vedenja, pri čemer se navade, pridobljene v
otroštvu, nadaljujejo skozi vso življenje.«

Več primerov dobrih praks Energetske agencije za Podravje:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10563/energap-study-visitoncollaboration-with-janitors/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10469/energap-s-study-visitonsustainability-workshops/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10357/energy-efficiencyworkshopsengage-with-students/
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/10217/kindergartens-engagedinsustainable-mobility/

VSE PRIMERE DOBRIH PRAKS NAJDETE NA
SPLETNI STRANI
https://www.interregeurope.eu/intensify/good-practices

Povezave:
https://www.interregeurope.eu/intensify
https://twitter.com/INTENSIFYEU1
https://www.facebook.com/Intensify-Interreg-Europe-Project-1202191033269724
https://www.linkedin.com/groups/8752358

