Partnerji projekta

Energieavantgarde Anhalt e.V
Nemčija

City of Zadar
Hrvaška

Zakaj INTENSIFY?

Energetska agencija za Podravje
Slovenija

ECAT, Kanaus
Litva

Spoznajte projektno ekipo

Ageneal Almada
Portugalska

Milton Keynes Council
Velika Britanija

Cork City Council
Irska

Environmetal Studies Centre
of Vitoria-Gasteiz, Španija

The Province of Treviso
Italija

V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav Evropske
unije: Portugalske, Irske, Španije, Velike Britanije,
Italije, Nemčije, Hrvaške, Litve in Slovenije. Vodilni
partner je AGENEAL, energetska agencija mesta
Almade na Portugalskem.

Potreba po intenzivnejših prizadevanjih za
zmanjšanje emisij ogljika je velika in nujna.
Evropska unija, regije Evropske unije in občine so s
pogodbo zavezane k doseganju ambicioznih ciljev iz
Pariškega sporazuma in drugih mednarodnih
sporazumov. Nedavna poročila kažejo, da
prizadevanja družb v zvezi s tem niso dovolj
uspešna. Javni organi in službe tega ne zmorejo
storiti sami, saj ne nadzorujejo porabe energije.
Prebivalci so namreč tisti, ki posredno ali
neposredno porabljajo energijo in proizvajajo
emisije ogljika, zato se je potrebno osredotočiti
predvsem na njih. Vzpostaviti je potrebno
vključevanje prebivalcev z vzpodbujanjem
zavedanja, da lahko naredijo največ s tem, da
pričnejo tudi sami aktivno sprejemati ukrepe za
zniževanje potencialno povzročenih emisij.

Kako doseči cilje INTENSIFY?

INTENSIFY

V okviru projekta INTENSIFY poteka izmenjava idej
in izkušenj na področju vključevanja prebivalcev
različnih občin v načrtovanje in izvajanje ukrepov za
varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO2.
Partnerji bodo preko razprav, izmenjave znanj in
izkušenj pripravili strokovne podlage in izhodišča za
aktivno sodelovanje prebivalcev.
Vsak izmed partnerjev bo pripravil akcijski načrt, ki
bo podrobno opisal načine, možnosti in strategije
sodelovanja prebivalcev pri pripravi strategij na
področju zmanjšanja emisij CO2.
Cilj partnerskega sodelovanja je pripraviti smernice
za vključevanje prebivalcev v pripravo lokalnih
energetskih konceptov in demonstrirati njihovo
izvajanje ter tako doseči znatno zmanjšanje emisije
CO2 v lokalnih skupnostih.

Spremljajte nas:

INTENSIFY
Za več informacij obiščite spletno stran:

www.interregeurope/intensify

Cilj projekta je zmanjšanje emisij CO2 z
aktivnim sodelovanjem vseh prebivalcev.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske
komisije, programa Interreg Europe.

