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Projekt Mayors in Action usmjeren je na Koordinatore i Potporne strukture Sporazuma gradonačelnika (C&S)
kako bi ih vodio i omogućio im da odaberu, prilagode i usmjere dobre prakse u provedbi i kontroli postojećih
SEAP-ova kroz edukaciju, poduku i treninge za Koordinatore i Potporne strukture te lokalne samouprave.

www.mayorsinaction.eu

News
Santorso uključuje građane u svoj Akcijski plan energetski
održivog razvitka (SEAP)

Regija Veneto pruža potporu lokalnim općinama u provedbi
SEAP-a

Zajednica Santorso povjerava svoj

Regionalna uprava regije Veneto

SEAP

izdala je niz smjernica kako bi pružila

građanima,

pružajući

im

priliku da daju svoj doprinos kroz niz

pomoć

općinama

događanja za poticanje inovacija.

Sporazuma

Te aktivnosti nastavak su iz projekta

ostvarivanju

Covenant capaCITY uz sudjelovanje u

ciljeva.

projektu Mayors in Action.

Regija

Proteklih mjeseci je održan niz javnih

direktnu financijsku potporu u izradi i

događanja kako bi se predstavile aktivnosti uključene u SEAP Santorosa te

provedbi lokalnih SEAP-a, na taj način

istraživanje koje su provela četiri inženjera, a kojima se definiraju lokalne

stimulirajući nove potpisnike i dajući

potrebe za energetskom učinkovitošću – na primjer, energetska obnova

potporu starim.

privatnih kuća. Također je pokrenut proces sudjelovanja kako bi se raspravile

Dokument pod nazivom “Smjernice za

strategije, prioritetne akcije te načini komunikacije s širom javnošću.

izradu SEAP-a kao potpora lokalnim

Davide Sabbadin, energetski koordinator iz Legambiente Veneto,

vlastima” objavljen je kako bi se pomoglo općinama u provedbi njihovih

predstavio je iskustva i primjere dobre prakse sudjelovanja građana

SEAP-a. Izrađen je korištenjem povratnih informacija iz regije te daje korisne

u provedbi SEAP-a. Primjeri takvog sudjelovanja uključuju osnivanje

informacije lokalnim vlastima koje se po prvi puta uključuju u Sporazum,

skupina ili zadruga za nabavu energije. Dana 29. siječnja provedena

kao i onima koji su već potpisnici.

je vježba kako bi se utvrdio način na koji bi aktivnosti SEAP-a trebale

Smjernice su predstavljene na konferenciji održanoj 24. veljače 2015.

biti provedene. Daljnji sastanci su planirani tijekom 2015. godine.

godine u Veneciji (Italija), zajedno s regionalnim financijskim instrumentima

Više informacija o SEAP-u Santorosa i povezanim aktivnostima dostupno je na:

kojima se pruža potpora u provedbi aktivnosti SEAP-a. Tijekom konferencije

› santorsosostenibile.it

sudionicima je predstavljen projekt Gradonačelnici u akciji, a nekoliko

je

potpisnicama

gradonačelnika
njihovih
2014.

u

ambicioznih

godine

pružila

je općina iz regije Veneto, koje trenutno provode SEAP, govorilo o svojim
iskustvima i primjerima dobre prakse.
Više informacija dostupno je na:

Hrvatski gradovi surađuju u provedbi SEAP-a
Predstavnici

› regione.veneto.it
gradova

Bjelovar,

Gospić, Karlovac, Slunj, Sveta Nedelja

Projekt Gradonačelnici u akciji na radionici inicijative ManagEnergy
za jačanje sposobnosti u Grčkoj

i Velika Gorica sudjelovali su na
radionici koju je, dana 16. listopada

Na

radionici

‘Akcijski

2014., organizirao Gradski ured za

energetski

energetiku, zaštitu okoliša i održivi

grčkim

razvoj Grada Zagreba. Radionica je

financiranje i praćenje’, koja je

održana u okviru projekta Gradonačelnici u akciji te se usmjerila na jačanje

održana 17. listopada 2014. u Nafpliu, bivšem glavnom gradu Grčke, u

administrativnih kapaciteta i omogućavanje hrvatskim lokalnim vlastima

organizaciji inicijative ManagEnergy, grčki ministar za zaštitu okoliša,

umrežavanje u provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka

energetiku i klimatske promjene, Yiannis Maniatis, je rekao da je energetska

(SEAP).

učinkovitost ključni pokretač grčkog gospodarstva.

Kako bi saznali više o energetskim politikama, predstavnici gradova održali

Na radionici je sudjelovalo više od 50 sudionika iz gradova i općina iz

su prezentacije o svojim iskustvima u provedbi SEAP-a, posebice u području

regije. Sudionici su na radionici upoznati s primjerima dobre prakse te su

prometa, graditeljstva i javne rasvjete. U svojim izlaganjima istaknuli su

raspravljali o preprekama i mogućnostima projekata održivog energetskog

svoja dobra iskustva, kao i probleme s kojima se susreću.

razvoja. Raspravljalo se o nacionalnim te financijskim mehanizmima EU-a,

Identificiranje glavnih izazova rezultiralo je definiranjem zajedničkih

kao i o mogućim izmjenama politike i propisa kako bi se poboljšao pristup

prepreka u provedbi SEAP-a. Posebno je istaknut problem utvrđivanja

takvim mogućnostima financiranja.

izvora financiranja za provedbu energetskih projekata, kao i planiranje

Evi Tzanakaki iz CRES-a (Centar za obnovljive izvore energije i uštedu),

gradskog proračuna te poštivanje administrativnih postupaka.

partnerske organizacije projekta Gradonačelnici u akciji, u svojoj je

Radionica je pomogla gradovima u stvaranju novih veza, razumijevanju

prezentaciji predstavila procedure kojima se daje potpora provedbi SEAP-a.

načina rada drugih gradova i utvrđivanju područja u kojima su moguća

Uz predstavnike općina i regionalnih organizacija, radionici su prisustvovali

poboljšanja. Također, istaknute su prepreke koje zahtijevaju zajedničko

sudionici iz dioničkih skupina kao što su financijske organizacije, upravitelji,

djelovanje u interesu urbanog održivog razvoja.

privatni konzultanti te investitori.

održivog
općinama:

planovi

razvoja

u

provedba,

Za više informacija, posjetite:
› eko.zagreb.hr

Projekt Gradonačelnici u akciji nudi potporu Koordinatorima i
Potpornim strukturama Sporazuma gradonačelnika
Koordinatori i Potporne strukture

Na osposobljavanju u okviru projekta Gradonačelnici u akciji
razmotrene mogućnosti financiranja te praćenje

Sporazuma

na sudjelovanje u prilagođenom

projekta Gradonačelnici u akciji za

twinning

Koordinatore i Potporne strukture

Provincijsko

koje

je

organiziralo

vijeće

Barcelone,

prisustvovalo je oko 50 dionika koji su bili usmjereni na mogućnosti
financiranja i praćenje lokalnih akcija za postizanje energetski održivog
razvoja.
Sudionici su prvo informirani o različitim financijskim mehanizmima
EU-a koji se mogu koristiti ili primijeniti kako bi se osiguralo financiranje
projekata energetski održivog razvoja. Predstavljen je niz studija slučaja
najbolje prakse, uključujući program energetske obnove zgrada za
organizacije iz javnog sektora u Londonu (UK), zadrugu za zelenu energiju
SOMENERGIA iz Katalonije te projekt ZagEE u okviru kojeg su provedene
mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama u vlasništvu
Grada Zagreba. Također je predstavljen financijski instrument ELENA-KfW
kojim se pruža potpora srednje velikim investicijskim projektima vrijednosti
manje od 50 milijuna eura. Ovi primjeri su zatim kritički raspravljeni u
manjim skupinama stručnjaka.
Nadalje, Ured Sporazuma gradonačelnika predstavio je novi obrazac
SEAP-a te smjernice za praćenje. Na samom kraju održana je radionica
o preprekama i mogućnostima razvoja i praćenja te je održan studijski
posjet okrugu Osona tijekom kojeg su razmotrene učinkovite strategije za
procjenu provedbe SEAP-a.

programu

o

strategijama za procjenu SEAP-a,

Sporazuma gradonačelnika održano
Događanju,

iz

svih dijelova Europe pozvani su

Drugo osposobljavanje u okviru

je 2.–3. listopada 2014. godine.

gradonačelnika

metodologijama

provedbe,

metodama za aktiviranje financijskih mogućnosti te o tome kako poboljšati
potporu i komunikaciju s općinama. Odabrani Koordinatori i Potporne
strukture mogu sudjelovati u međunarodnom programu usmjeravanja i
kritičkog osvrta stručnjaka s partnerima u konzorciju. Prvenstvo će se dati
Koordinatorima i Potpornim strukturama koje već provode i prate SEAP-e.
Uz to, nacionalna osposobljavanja za Koordinatore i Potporne strukture
održat će se u Belgiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Poljskoj i Španjolskoj. Odabrani
Koordinatori i Potporne strukture mogu sudjelovati u međunarodnom
programu usmjeravanja i kritičkog osvrta stručnjaka. Svi postojeći i
potencijalni Koordinatori i Potporne strukture imat će na raspolaganju alate
i metodologije dostupne u okviru projekta. Mentori Koordinatori i Potporne
strukture projekta Gradonačelnici u akciji pružit će potporu pripravnicima
Koordinatorima i Potpornim strukturama u provedbi lokalnih aktivnosti.
Mentori Koordinatori i Potporne strukture će usmjeravati svoje pripravnike
Koordinatore i Potporne strukture pružajući im potporu, savjetovanje i dobre
prakse u provedbi i praćenju SEAP-a s tehničkog i institucionalnog aspekta.
Svaki pripravnik Koordinator i Potporna struktura bit će stalno u kontaktu
sa svojim kolegom pripravnikom Koordinatorom i Potpornom strukturom,
prateći i izvještavajući o napretku svojih aktivnosti. Mentoriranje i potpora
kolega bit će omogućeno kroz konsolidirane komunikacijske kanale kao
što su osobni sastanci i radionice, privatno područje internetske stranice
projekta i video konferencije putem Skype-a. Više informacija o mogućnosti

Prezentacije sa osposobljavanja dostupne su na:
› mayorsinaction.eu

sudjelovanja dostupno je na
mayorsinaction@iclei.org .

mayorsinaction.eu

ili kontaktirajte

Poljski nacionalni fond pristupa Sporazumu gradonačelnika i
projektu Gradonačelnici u akciji

Podizanje svijesti o Ugovaranju energetskog učinka

Dana 9. listopada 2014. godine, poljski

Pokrajina Flamanski Brabant

Nacionalni fond za zaštitu okoliša i

(Belgija) daje doprinos projektu

vodno gospodarstvo postao je prvi

BEAST kroz Službu za pomoć

Nacionalni koordinator Sporazuma

u upravljanju energijom. To je

gradonačelnika u Poljskoj. Tijekom

savjetodavna služba koja pruža

konferencije

potporu lokalnim upravama

visoke

razine

o

energetskoj sigurnosti u Briselu, gđa.

u

poboljšanju

energetske

Małgorzata Skucha, predsjednica

učinkovitosti njihovih zgrada. Mnoge općine u Belgiji posjeduju stare

uprave Fonda, potpisala je Partnerski

zgrade koje se obnavljaju vrlo sporo.

sporazum s predstavnikom Glavne

Osim toga, općine nemaju dovoljno financijskih sredstava koja bi im

uprave za energetiku Europske komisije, obvezujući se tako na pružanje

omogućila da izrade dugoročnu strategiju za poboljšanje održivosti i

potpore poljskim potpisnicima Sporazuma gradonačelnika u tehničkom i

energetske učinkovitosti svojih zgrada. Obnova se često odgađa.

financijskom smislu.

Ugovaranje energetskog učinka (EPC) je alternativni financijski mehanizam

Fond je osnovan 1989. godine i od tada pruža potporu u zaštiti okoliša

koji može riješiti te probleme. U Belgiji je niska svijest o karakteristikama

u Poljskoj kroz financiranje projekata i inicijativa naklonjenih okolišu,

EPC-a. Pokrajina Flamanski Brabant je izradila program usmjeravanja kako

uključujući održivu energiju. Fond je pratio napredak inicijative Sporazum

bi pomogla općinama i javnim objektima da pokrenu EPC projekte.

gradonačelnika te je surađivao s poljskom mrežom “Energie Cités” (PNEC)

Tehničari, službenici za zaštitu okoliša, općinski vijećnici i gradonačelnici iz

, drugim poljskim pobornikom Sporazuma. Vidjevši veliki potencijal

tri općine - Beersel, Halle i St-Pieters-Leeuw - sastali su se 9. siječnja 2015.

potpisnika Sporazuma gradonačelnika, koji su se pridružili borbi protiv

godine na prvom međuopćinskom sastanku o Ugovaranju energetskog

klimatskih promjena, Fond im je odlučio pružiti potporu.

učinka.

Fond je 2013. godine pokrenuo poseban program financiranja namijenjen

Više informacija o događanju i EPC-u dostupno je na:

svim poljskim općinama, putem kojeg se one mogu prijaviti za sufinanciranje

› beastproject.eu

u izradi SEAP-a (pod nazivom “Programi gospodarstva niske emisije” u
Poljskoj).
Fond se također pridružio programu usmjeravanja projekta Gradonačelnici
u akciji kako bi ojačao njihovu sposobnost za odabir, prilagodbu i
usmjeravanje dobrih praksi za provedbu i praćenje postojećih Akcijskih
planova energetski održivog razvitka. Predstavnici Fonda su sudjelovali na
centraliziranim seminarima za osposobljavanje (u Genovi i Barceloni) kako
bi naučili više od drugih, iskusnijih Koordinatora i Potpornih struktura te
kako bi s njima razmijenili iskustva i ideje.
Za više informacija kontaktirajte Patrycja Płonka, voditelj projekta u PNEC-u:
patrycja.plonka@pnec.org.pl

Gostujući Projekt
Uvod u projekt BEAST

Projekt COOPENERGY – novi izvori informacija za javne vlasti
Projekt

BEAST

ima

Trogodišnji projekt COOPENERGY, sufinanciran

za cilj dati doprinos

kroz program Inteligentna energija u Europi, ima

u

za cilj pružiti potporu lokalnim javnim vlastima

uklanjanju

nedostataka

u

kako bi surađivale u provedbi Akcijskih planova

provedbi SEAP-a. Projektom će se uspostaviti strukture za učinkovitu

energetski održivog razvitka (SEAP) i inicijativa,

provedbu SEAP-a, utvrditi i pripremiti 23 unovčiva projekta energetski

korištenjem pristupa višerazinskog upravljanja.

održivog razvoja te provesti aktivnosti kojima će se postići mjerljive uštede

U okviru ove aktivnosti projektom su pokrenuta dva nova izvora informacija

energije i/ili kojima se povećava ponuda obnovljivih izvora energije.

za javne vlasti koje mogu koristiti u energetskom planiranju:

Procjenjuje se da ulaganja zahvaljujući BEAST-u iznose 45 milijuna eura, dok

•

Vodič za pomoć u razvoju višerazinskog upravljanja – namijenjen za

se smanjenje emisije stakleničkih plinova procjenjuje na oko 24.000 tona

pomoć javnim vlastima u uspostavljanju partnerstava, modela suradnje

CO2 godišnje. Pristupit će se i pružiti potpora lokalnim sudionicima u devet

i sporazuma potrebnih za provođenje inicijativa energetski održivog

europskih zemalja u njihovom svakodnevnom radu kroz mentoriranje

razvoja.

korištenjem pristupa “učenje kroz praksu” kako bi se provele aktivnosti

•

Baza podataka studija slučaja – ideje kako regionalne i lokalne vlasti

SEAP-a. Lokalne akcije utvrđene za projekt BEAST su raznolike i odražavaju

mogu surađivati na učinkovitiji način u planiranju energetski održivog

složenost i svakodnevicu lokalnih i regionalnih vlasti u ostvarivanju različitih

razvoja – odabrano je 60 primjera najbolje prakse iz cijele Europe.

ciljeva utvrđenih SEAP-ima.

Kako bi saznali više o projektu COOPENERGY te pristupili dodatnim izvorima

Više informacija dostupno je na › beastproject.eu

informacija o energetskom planiranju, prijavite se na besplatnu suradničku
platformu ili kontaktirajte info@coopenergy.eu.

Događanja

Zagrebački energetski tjedan 2015.
11. – 16. svibnja 2015., Zagreb, Hrvatska
Šesto izdanje Zagrebačkog energetskog tjedna održat će se od 11. do 16. svibnja 2015. u hrvatskom glavnom gradu, u organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba. Događanja koja će se održati tijekom pet dana energetskog tjedna bit će usmjerena na uključivanje
dionika na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u borbu protiv klimatskih promjena.
Baveći se ključnim temama današnjice i gorućim problemima u području energetike i zaštite okoliša, Zagrebački energetski tjedan u svoj bogati program uključuje niz međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara, radionica, predavanja i specijaliziranih satova nastave u
školama i vrtićima Grada Zagreba.
Izazovi vezani uz provedbu europske energetske politike biti će razmotreni na tri glavna događaja, koji će se održati 13. i 14. svibnja 2015. te posebno usmjeriti na gradove i Potporne strukture Sporazuma gradonačelnika. Navedena događanja uključuju dvodnevnu međunarodnu konferenciju “Zajedničkom
provedbom energetske politike EU do energetske učinkovitosti i održivog razvoja urbanih sredina”, seminar Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika te
seminar za Potporne strukture Sporazuma gradonačelnika.
U skladu s ciljevima projekta Gradonačelnici u akciji, navedeni događaji osiguravaju značajnu potporu gradovima te Koordinatorima i Potpornim strukturama Sporazuma gradonačelnika time im pomažući u savladavanju prepreka u provedbi energetske politike Europske unije
Za više informacija kontaktirajte: maja.sunjic@zagreb.hr
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