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Tere tulemast lugema
LEAP´i, CASCADE, CONURBANT,
Covenant capaCITY ja ERENET´i ühist uudiskirja. Need viis
Euroopa projekti on kõik osa Intelligent Energy Europe (IEE)
programmist.
Ülaltoodud projekte ühendab keskendumine kohalike omavalitsuste
võtmerollile Euroopa Liidu ees olevate 2020 energia ja kliima
eesmärkide saavutamisel kohaliku energia juhtimise kaudu.
Partnerid töötavad, et arendada ja tagada kvaliteet läbi Kohalike
Tegevuskavade. Samuti toetavad projektid Covenant of Mayors
algatust – algatus reaalse, kontrollitava ja toetatud tegevusega
muutuste saavutamiseks kohalikul tasemel.
Projektid ühendavad alt üles lokaliseeritud tegevuse ja Euroopa
energiapoliitika ületades dimensioonide vahelist lõhet tuues säästva
energia poliitika aktiivselt omavalitsuste tegevusse.
Põhirõhk on vajaliku poliitilise tahte, visiooni ja ambitsiooni
arendamisel, samuti kohalike omavalitsuste ettevalmistamine
efektiivse energiajuhtimise haldamiseks.
See uudiskiri visandab silme ette iga projekti eesmärgid ja tutvustab
uuenduslikke lähenemisi teadmiste vahetamise edendamiseks ning
parimaid praktikaid linnapiirkondade ja linnade võime arendamiseks,
et kinnistada säästva energia lahendusi. Projektide Juhtpartnerid
koordineerivad ideedevahendust, aitavad jagavad toimivaid
lahendusi, samuti avavad seminare ja külastavad teisi projekte.
Need projektid hõlmavad üle 60 Euroopa kohaliku omavalitsuse 21
riigist ja esindavad omavalitsuste energia, sotsiaalmajanduse,
keskkonna ja poliitiliste väljakutsete kõikehõlmavat temaatikat üle
Euroopa.

Kohaliku energia juhtimise
arendamine

Kuigi igal projektil on erinevad eesmärgid ja väljundid, on kindlad
tegevused ühised kõikidele: õppimis- ja saavutusvõime arendamine ja
parimate kogemuste jagamine teiste sama temaatikaga tegelevate
projektidega. Alljärgnevalt on kirjeldatud mõned ühistest eesmärkidest:
‘Sarnaselt Sarnasele’ õppimine kaasab erinevate omavalitsuste
gruppe ja paneb nad tegelema sarnaste probleemidega ning
hindama üksteise kohaliku energiapoliitikat ja programme,
võimaldades samas jagada soovitusi võimalike parendustegevuste
osas. Tegevuse tugevus tuleneb sellest et ollakse koos sarnase
tausta ning teadmistega kolleegidega, kes tegelevad samaste
asjadega. Protsessi peamine tugevus on see, et –sarnastenamõistavad nad kergesti praktikute, keda nad külastavad,
eesmärke, neile pandud survet ja keskkonna keerukust. Projekti
raames partnerid teevad ühisaruande ja koostavad juhtnöörid
sarnaselt sarnasele töötamisele kui ühisalgatuslikule väljundile.
Mentorlus - ‘kogenud’ omavalitsus võtab mentorirolli ‘vähem
kogenud’ omavalitsuse jaoks. Mõned mentorlussuhted toovad
kasu jagatud murede tuttavlikkusest; mõned vaatenurkade
erinevustest ja mõned uute, innovaatiliste probleemide lahenduste
arendamise ühistest saavutustest. Mentori ülesanne on toetada,
arendada, ergutada ja pakkuda uusi väljakutseid.
Töövarjuks olemine on õpetav töötamisviis, kus omavalitsuse
töötajad veedavad teatud aja ‘rohkem kogenud’ omavalitsuste
töötajatega, et vaadelda, nende töövõtteid ja harjumusi. Iga
töövarju paigutus hõlbustab teadmiste- ja eriteadmiste siiret ning
annab võimaluse näha vahetult ‘kuidas asju tehakse’ mujal ja
annab inspiratsiooni ning uusi ideid tööviiside kohta.
Koolitus - kõik partnerid korraldavad teatud arvu tegevusi, seal
h u l g a s webinare
(veebi-põhiseid
seminare),
töötubasid,
õppekülastusi ja konverentse. Covenant capaCITY juhib lisaks
‘koolita
koolitajat’
programmi,
mille
abil
koolitavad
professionaalseid
töötajaid
kohalikele
omavalitsustele,
energiaagentuuridele ja omavalitsusliitudele ning võrgustikele, mis
tegelevad omavalitsuse töötajate koolitusega nende omavalitsuste
Säästva Energia Arengukava (SEAP) arendamise jaoks.

Tähelepanu
keskpunktis....
Kõik projektid pakuvad laia tegevuste valikut. Allpool anname
igast projektist kiire ülevaate, aga Sa saad vajutada ka 'loe
rohkem' peale, et leida veidi enam infot nende konkreetsetest
tegevustest.

Üle kolme aastane EUROCITIES´i poolt juhitud kursus CASCADE
innustab säästva energia rakendamise arengut läbi kõrgkvaliteetse
võrgustiku kolme ‘kaskaad-’ taseme ja vastastikuse õppimise
tegevuste taastuvenergia alal.
Uuri rohkem CASCADE
õppekülaskäigu kohta:

kuue

viimase

Sarnaselt

Sarnasele

Loe Rohkem
Municipality of Vicenza poolt juhitud CONURBANT projekti eesmärk
on aidata keskmise suurusega linnu ja väikelinnu nende linnaalal,
Covenant of Mayors leppe mõjuvõimu laiendamisega, kasutades
Sarnaselt Sarnasele toetust ning koolitust vähem ja rohkem
kogenud omavalitsuste vahel.
Uuri rohkem CONURBANT´i 'kogenud' ja 'õppivate' partnerite
vahetusest:
Loe Rohkem
ICLEI poolt juhitud Covenant
capaCITY keskendub kohalike
omavalitsuste aitamisele edendamaks tegevust Kohaliku Kliima ja
Energia vallas – alustades planeerimisest, lõpetades teostuse ja
järelvalvega. Projekti peamine eesmärk on toetada Säästva Energia
Arengukava (SEAP) arengut Euroopas, pakkudes juhendamist,
vahendeid
ja
koolitusvõimalusi.
Pakutakse
on-line
koolitusprogrammi kohalikele omavalitsustele üle Euroopa- kasulik
vastvalitud poliitilistele liidritele ja omavalitsuste töötajatele.
Uuri rohkem Covenant capaCITY hiljutisese Energy Action Planning
konverentsi kohta:
Loe Rohkem
Decision Support Systems Laboratory of the National Technical
University of Athens (NTUA) poolt juhitav eReNet keskendub
maakogukondadele ja nende ees olevatele väljakutsetele, et lisada
väärtust kohaliku energia tegevusse maakogukondades luues
intelligentse ja integreeritud ‘Rural Web Energy Learning Network for
Action’, mis lihtsustab teadmussiiret rohkem kogenud kommuunidelt
vähem kogenutele.
Uuri rohkem eReNet´i tegevuste ja avalike vabade netivahendite
kohta SEAP´i arenguks:
Loe Rohkem
Town and Country Planning Association (TCPA) poolt juhitud LEAP
´i eesmärk on tõsta EL´i kohalike ametivõimude suutlikust olla
teerajaja ja reklaamida säästva energia meetmete kasutust ning
liikuda süsinikuvaese kohaliku majanduse poole.
Uuri rohkem Hannover Training Week´i, mis peeti ühe osana
LEAP´ist, kohta:
Loe Rohkem

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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