www.green-twinning.eu

Usposabljanje in prenos dobrih praks pri institucionalizaciji

trajnostne energetske politike v lokalnih skupnostih and lessons to be
Green Twinning je projekt v okviru
programa Intelligent Energy Europe
(IEE) za podporo lokalnim oblastem ne
zgolj pri pripravi njihovega Akcijskega
načrta za trajnostno energijo (SEAP),
ampak tudi pri njihovem usposabljanju za
implementacijo SEAP aktivnosti. Green
twinning se bo izvajal z nesporedno
izmenjavo izkušenj in znanja med
izkušenimi lokalnimi skupnostmi iz
Španije in manj izkušenimi, učečimi
lokalnimi skupnostmi iz nekaterih držav
članic.
Projekt
izvaja
konzorcij desetih
partnerjev (občine, zveze občin,
agencije, podjetja) iz Grčije, Bolgarije,
Poljske, Romunije, Slovenije in Španije.
Koordinator projekta je Regionalna
zveza občin Attice (Regional Union of
Municipalities of Attica - PEDA).
Projekt traja 24 mesecev, od aprila 2012 do
aprila 2014 in je podprt s strani Intelligent
Energy Europe programa.

Cilji
Ključni cilji projekta Green Twinning so:
1. Integracija trajnostne energetske
politike v delovanje lokalnih oblasti
2. Krepitev tehničnih in finančnih
kompetenc občinskih struktur na
področju kreiranja in implementacije
trajnostne energetske politike
3. Dvostranski dogovori med izkušenimi
in učečimi občinami za izmenjavo znanja,
ki bodo vodili v razvoj in implementacijo
SEAP
4. Razvoj okoljsko in družbeno
sprejemljivih SEAP in njihova predložitev
Konvenciji županov (Covenantof Mayors)
5. Izpeljava SEAP aktivnosti in vključitev
najboljših primerov naseznam odličnosti,
ki ga vodi Konvencija županov
6. Identifikacija finančnih mehanizmov,
ki lahko omogočijo in pospešijo izvajanje
ukrepov SEAP
7. Promocija
evropske
pobude
Konvencija županov med lokalnimi
skupnostmi
V projektu sodelujejo
slovenske občine:

naslednje

• Vrhnika
• Kočevje
• Gornja Radgona
• Idrija
Projektni svetovalec:
• Kranj
Gradbeni inštitut ZRMK
• Radlje ob Dravi
• Tolmin
• Zagorje ob Savi
www.pedattikis.gr

www.exergia.gr

www.sec.bg

www.primaria-giurgiu.ro

www.gi-zrmk.si

www.aer-ribera.com

www.arm-bg.net

www.spme.ro

Za vsebino so odgovorni avtorji plakata. Vsebina ne
odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti EACI niti
Evropska komisija nista odgovorna za kakršnokoli rabo
informacij, ki bi temeljile na na posterju vsebovanih
informacijah.

www.pnec.org.pl

www.vrhnika.si

