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Zakaj slediti projektu ENERJ?

ENERJ (Skupni ukrepi za energetsko učinkovitost) je
Interreg MED projekt, katerega cilj je okrepiti in izboljšati
koordinacijo Akcijskih načrtov za trajnostno energijo (t. i.
SEAP) in drugih relevantnih načrtov za energetsko
učinkovitost z namenom varčevanja energije ter
doseganja nacionalnih ciljev pri energetski učinkovitosti
javnih stavb. Projekt bo razvijal in testiral tehnološko
usmerjeno metodologijo, ki se osredotoča na izboljšanje
sodelovanja med javnimi organi s pomočjo skupnih
ukrepov.

Če vam energetska učinkovitost stavb predstavlja
pomembno temo in želite vedeti več o financiranju in
skupni izvedbi ukrepov, je priporočljivo slediti projektu
ENERJ. Projekt se osredotoča na javne stavbe in ima
zastavljen ambiciozen cilj: pospeševati izvedbo obsežnih
skupnih ukrepov za dvig energetske učinkovitosti. Pri tem
bo imela pomembno vlogo spletna platforma, hkrati pa
vas bomo obveščali o tekočem delu.

Kaj se dogaja v tej začetni fazi?

Modularni projekt ENERJ je del horizontalnega
projekta MEDNICE

Projekt ENERJ je zaživel januarja 2017 v Rimu. Od takrat
dalje se partnerji ukvarjajo s postavljanjem temeljev
skupnemu delu. V delovnem paketu »testiranje« se
določajo stavbe, kjer bi lahko bila izvedena energetska
sanacija. Vsak partner bo tako izbral približno ducat
stavb, med katerimi so tudi mestne hiše, upravne stavbe,
šole in vrtci. V izbranih stavbah se bodo zbrali podatki o
porabi energije, ki bodo nato prenešeni na spletno
platformo.
Interakcija z vsemi deležniki (javno upravo, podjetji za
energetske storitve, podjetji iz gradbenega sektorja,
strokovnjaki itd.) je ključnega pomena pri projektu
ENERJ. V prvem krogu lokalnih konferenc partnerji
obveščajo vse zainteresirane o projektu ENERJ, predvsem
pa zbirajo njihove povratne informacije o načrtovanih
projektih, morebitnih skupnih ukrepih, ovirah in
priložnostih.
Lokalna energetska agencija GOLEA je že 29.03.2017
organizirala prvo lokalno konferenco ter 13.aprila
predstavila
projekt
ENERJ
konzorciju
slovenskih
energetskih agencij.

Program MED je za programsko obdobje 2014–2020
sprejel nov pristop, ki se bolj posveča vsebini projektov
in pričakovanim rezultatom, kot pa postopkom izvajanja
projektnih aktivnosti ali doseganju enostavnih rezultatov.
Vsak projekt je del tematske skupnosti, ki jo projekt
ENERJ tvori skupaj z devetimi drugimi modularnimi
projekti (CESBO MEO, EDU FOOTPRINT, IMPULSE, NEW
FINANCE,
SHERPA,
SISMA,
STEPPING,
PrioritEE,
TEESCHOOLS) – tematska skupnost »Učinkovite stavbe«.
Horizontalni projekt MEDNICE je namenjen ustvarjanju in
izkoriščanju sinergij med modularnimi projekti. Ta novi
pristop se zdi še posebej pomemben na področju dviga
energetske učinkovitosti, saj gre za večplastno področje,
ki potrebuje korenite spremembe v strokovni kulturi in
mentaliteti. Zatorej bo projekt ENERJ posebno pozornost
namenil sodelovanju znotraj tematske skupnosti, kot tudi
širši skupini projektov, ki se ukvarjajo z energetsko
učinkovitostjo stavb.
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Francija – sodelovanje projekta ENERJ na uvodnem srečanju projekta MEDNICE
7. in 8. marca 2017 je konzorcij MEDNICE, ki ga sestavljajo vodilna
skupina Mreža mest Euromed (Euromed Cities Network) in skupine
Energetska mesta (Energy Cities), EMUNI, IREC, CMCC in Severnoegejska
regija (Region of North Aegean), na svoje uvodno srečanje v Nici povabil
deset svojih modularnih projektov. Na srečanju se je zbrala tudi tematska
skupnost »Učinkovite stavbe«. Prvo stopnjo nove arhitekture programa
MED sestavljajo modularni projekti, drugo stopnjo tematske skupnosti,
tretjo pa program MED kot celota. V duhu večstopenjskega upravljanja se
na te stopnje ne sme gledati v hierarhičnem smislu, saj se vse tri stopnje
tesno prepletajo ter se med seboj dopolnjujejo. Srečanje v Nici je bila
dragocena priložnost spoznati druge projekte v skupnosti, ponudilo pa je
tudi boljše razumevanje posameznih prispevkov v okviru teme „Energetska
učinkovitost javnih stavb“. Projekt MEDNICE je pod tremi temami
(»Financiranje«, »Orodja/Strategija« in »Šolske stavbe«) združil deset
projektov. V vse projekte je skupaj vključenih kar 136 partnerjev. Večina
je vključena v več kot en sam projekt. Zanimivo je predvsem slediti
vsakemu izmed njih ter se v naslednjih nekaj mesecih oziroma letih
povezati s tistimi, ki se ukvarjajo s podobnimi vprašanji.

Grčija – srečanje z občinami
22. februarja 2017 je partner Anatoliki povabil predstavnike tehničnih
storitev iz štirih občin v širši regiji Soluna (Thermi, Thermaikos, Pylaia –
Hortiatis in Kalamaria), da bi razpravljali o predvidenih energetskih
pregledih, ki so del projekta ENERJ. Po predstavitvi projekta ENERJ in
njegovih ciljev se je razprava osredotočila na pričakovane rezultate
energetskih pregledov, občine pa so predstavile stavbe, ki bi jih bilo treba
energetsko pregledati. Izmenjava se je osredotočila na tipologijo stavb, ki
so najbolj primerne za energetsko prenovo ter na razpoložljivost podatkov.
Občine so se strinjale, da bodo v določenem roku pripravile seznam stavb,
ki bi potencialno potrebovale energetski pregled.

Slovenija – prva lokalna konferenca
Lokalna energetska agencija GOLEA je predstavila projekt ENERJ na prvi
lokalni konferenci 29. marca 2017, 13. aprila pa tudi na delavnici s
slovenskimi energetskimi agencijami. Naslov lokalne konference je bil
»Energetska obnova in energetska učinkovitost javnih stavb«. Vanja
Cencič, projektni vodja projekta ENERJ v agenciji GOLEA, je predstavila
projekt, svoje prispevke pa so prestavili tudi Rajko Leban, direktor agencije
GOLEA, Matjaž Ribaš, predstavnik SID banke, Bogdan Božac, direktor
podjetja Marles, najstarejšega in največjega slovenskega proizvajalca
montažnih stavb kot tudi Nejc Božič, tehnični strokovnjak projekta ENERJ v
agenciji GOLEA, Hinko Šolic, direktor ECO sklada in Martina Gračner, iz
projektne pisarne za energetsko obnoveo stavb na Ministrstvu za
infrastrukturo.

Naslednji dogodki
17. maj, Alicante – oblikovanje skupnosti – »Mi smo MED«
V Alicantu bo 17. maja potekal dogodek oblikovanja skupnosti – »Mi smo
MED«, ki bo združeval horizontalne projekte osmih tematskih skupnosti
Interreg MED in vodilne partnerje modularnih projektov. Namen dogodka bo
skupno delovanje s skupno metodologijo, deljenjem idej, rešitev in dobrih
praks ter seveda okrepitev skupinskega duha. Več informacij ...

31. maj–1. junij, Sevilla – drugo projektno srečanje
Drugo projektno srečanje projekta ENERJ je potekalo od 31. maja do 1.
junija v Sevilli. To je bila priložnost za deljenje izkušenj in predstavitev
aktivnosti v delovnih paketih »Testiranje« in »Prenos«, predvsem pa za
razpravo o osrednji temi, ki se nanaša na energetsko sanacijo stavb:
potrebnih in razpoložljivih podatkih. Naš vodilni partner, Anatoliki je poročal
o nadaljnjem razvoju metodologije tematskih skupnosti, o kateri se je
razpravljalo že v Alicantu, predvsem z namenom okrepitve skupnosti
»Učinkovite stavbe«.

2. junij, Sevilla – »Zeleni teden«
Prenos dobre prakse
V veliko zadovoljstvo nam je, da je Evropska komisija sprejela predlog
našega partnerja FAMP (Andaluzijske federacije občin in provinc) za ENERJ
dogodek v okviru evropskega Zelenega tedna. To bo namreč dragocena
priložnost za razpravo z lokalnimi deležniki o njihovih pogledih in
pričakovanjih glede tega, kaj lahko projekt ENERJ naredi zanje. Več
informacij …

Konzorcij partnerjev
Anatoliki S. A. – Development Agency of Eastern
Thessaloniki‘s Local Authorities (GR)

Andalusian Federation of Municipalities
and Provinces (E)

Istrian Regional Energy Agency L.t.d (HR)

Cyprus Energy Agency (CY)

Gozo Dvelopment Agency – Gozo
Regional Committee (M)

Metropolitan City of Capital Rome
(I)

Goriška lokalna
energetska agencija (SLO)

Albanian Ministry of Energy and
Industry (AL)

Regional Energy and Environment
Agency from North Alentejo (P)

Climate lliance Italy (I)

Intermunicipal Community of
High Alentejo (P)

Projekt ENERJ podpira evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) in je del programa Interreg MED.
Projekt ENERJ (Skupni ukrepi za energetsko učinkovitost) podpira mesta in kraje pri uresničevanju aktivnosti za dvig energetske
učinkovitosti v njihovih stavbah, kot del lokalne energetske in podnebne politike.
Obenem spodbuja sodelovanje med organi lokalne oblasti, z namenom izvajanja skupnih ukrepov. ENERJ platforma bo v pomoč pri
oblikovanju skupnih ukrepov in bo vključevala podatke o lokalnih energetskih akcijskih načrtih ter ukrepih za dvig energetske
učinkovitosti.
Projekt ENERJ se izvaja od novembra 2016 do aprila 2019. Njegov skupni proračun znaša 2,26 milijona EUR. Evropska sredstva znašajo
1,92 milijona EUR.
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