Energetska agencija za Podravje v okviru projekta INTENSIFY
pripravlja regionalni akcijski načrt
»Zavzemanje občanov za zmanjšanje emisij CO2 v Občini Radlje ob Dravi«
Vsebina regionalnega akcijskega načrta se nanaša na zmanjšanje CO2 z aktivnim sodelovanjem
prebivalcev. Na nivoju projekta INTENSIFY je izpostavljen ključni izziv za vsa evropska mesta in
regije: Kako vzpodbuditi prebivalce in skupnosti, da dosežejo večje zmanjšanje CO2. V okviru
projekta je bilo Energetski agenciji za Podravje, kot projektnemu partnerju, omogočeno
pridobiti in si izmenjati številne izkušnje in dobre prakse z ostalimi partnerji v projektu.
Na izvajanje projektnih aktivnosti je močno vplivala svetovna Covid-19 pandemija. Zaradi
omejitve potovanj so bili odpovedani oziroma spremenjeni tudi študijski obiski. Večji del leteh se je preselilo na splet in tako so srečanja potekala virtualno. Projektni partnerji so ta izziv
uspešno opravili in izvedli tudi spletno izmenjavo izkušenj in idej s strani strokovnjakov.
Energap je pri pripravi regionalnega akcijskega načrta sodelovala in si izmenjala izkušnje ter
primere dobrih praks s tremi projektnimi partnerji: Energetsko agencijo AGENEAL, mestom
Milton Keynes in mestom Cork, kar preko spletnih študijskih obiskov. Občina Radlje ob Dravi
bo s sprejetjem akcijskega načrta za trajnostno rabo energije in učinkovito podnebje, okrepila
sodelovanje s svojimi občani in lokalno skupnostjo ter s tem presegla svoje regionalne cilje in
prispevala k zmanjšanju emisij CO2.
Svoje izkušnje pri pripravi in razvoju regionalnih akcijskih načrtov so lahko projektni partnerji
delili na virtualnem dogodku »Capacity Building« v mesecu aprilu 2021. Na dogodku so
razpravljali tudi o posledicah Covid-19 situacije, ki je močno vplivala na celoten projekt. S strani
enega izmed udeležencev je bila izražena celo misel, da se niti ne bi vračali nazaj v prejšnje
razmere, saj smo se sedaj lahko vsi povezali z naravo in doživeli zeleni prehod celotne
skupnosti.
INTENSIFY je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg
Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav: Portugalske, Irske, Španije, Velike Britanije,
Italije, Nemčije, Hrvaške, Litve in Slovenije. V okviru projekta poteka izmenjava idej in izkušenj
na področju vključevanja prebivalcev različnih občin v načrtovanje in izvajanje ukrepov za
varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO2.
_________________________________________________________________________________
ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - zavod za trajnostno rabo energije
Smetanova ulica 31, 2000 Maribor
E-pošta: info@energap.si
Splet: https://www.interregeurope.eu/intensify/

