Izmenjava osebja v Normandiji
Izboljšati instrumente lokalne politike
Projektni partnerji CLEAN so se sestali v Normandiji in si izmenjali izkušnje iz svojih
regionalnih dobrih praks ter odkrivali prakse lokalnih interesnih skupin v Franciji.

Coutances, 3. december 2018

Projekt CLEAN ali "Tehnologije in odprte inovacije za nizkoogljične regije" delno financira program
Interreg Europe, z glavnim ciljem izboljšanja zmogljivost nizkoogljičnih političnih instrumentov v
sodelujočih 9 partnerskih regijah.
Od januarja 2017 sodelujejo na projektu partnerji iz Irske, Francije, Španije, Italije, Slovenije, Romunije,
Grčije, Finske in Švedske s ciljem povečanja energetske učinkovitosti stanovanj in javne infrastrukture
v povprečju za 4%. Glavni rezultati projekta CLEAN bodo naslednji:
•

Vsaka regija bo razvila akcijski načrt, ki bo temeljil na dobrih praksah, študijskih obiskih in
medregionalnih izmenjavah, ki so potekale v času teka projekta,

•

Ustvarile se bodo nove vrste projektov, ki jih podpira medregionalno učenje,

•

Prenesle se bodo inovativne politike in rešitve med devetimi partnerskimi regijami.

Aktualni projektni partnerji so se v toku projekta udeležili energetskih seminarjev in izmenjav osebja
ter organizirali študijske obiske, na katerih so predstavili strokovno znanje posameznih regij, ki
sodelujejo na projektu CLEAN. Naslednji mejnik tega medregionalnega sodelovanja bo razvoj
regionalnih akcijskih načrtov za izboljšanje instrumentov lokalnih politik. Ti dokumenti bodo
zagotovili podrobnosti o tem, kako bodo izkušnje iz sodelovanja uporabljene za namen izboljšanja
političnih instrumentov.

Načrti bodo vključevali bistvene informacije, na primer naravo ukrepov, ki jih je treba izvajati, časovni
okvir, vpletene akterje, stroške in vire financiranja. "Politični instrumenti bodo pomagali spodbuditi
učinkovito sodelovanje med javnimi organi in državljani, ki so lastniki nepremičnin, ter raziskovalnimi
centri in podjetji, ki lahko uvedejo nove inovativne rešitve za energetsko učinkovitost", pojasnjuje dr.
Caitriona Strain, vodja projekta CLEAN in vodja projekta pri organizaciji ERNACT (vodilni partner).

Raziskovanje normandijskih dobrih praks energetske učinkovitosti je potekalo 28. in 29. novembra
v Caenu.
Območje Normandije v projektu CLEAN zastopa organizacija SCIC Les 7 Vents. V zadnjih dveh letih so
partnerji projekta CLEAN sodelovali pri promociji tridesetih dobrih praks po Evropi, vključno s petimi,
ki jih izvajajo v Normandiji. Te prakse so dokazale svojo učinkovitost v začetnem kontekstu in so dovolj
dobre, da so lahko adaptirane še za druga področja, druge regije. Namen izmenjave osebja,
organizirane v Caenu, je bil partnerjem zagotoviti ključna sporočila in spoznanja o praksah, izbranih v
Normandiji, tako da je bila možna izmenjava mnenj in predstavitev morebitnih prilagoditev za druge
sodelujoče regije projekta CLEAN.
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