Zapisnik 4. regionalnega srečanja interesnih skupin v okviru projekta CLEAN

Datum in ura: 9. julij 2018 ob 10:00
Kraj:

Na Škaluc, Trobni dol

Prisotni:

Franc Zdolšek – župan občine Laško, Iva Zorenč – direktorica Razvojne agencije
Savinjske regije, Darja Piciga - MOP, Jernej Stritih – Stritih, d.o.o., Jurij Stritih – Stritih,
d.o.o., dr. Boštjan Grabner – zunanji svetovalec, Cveto Fendre – Šolski center Velenje,
Miran Papež – Šolski center Velenje, Janez Gorenšek – Zavod IAMB, Sandi Marzidošek
– MO Celje, Primož Rotovnik - KSSENA, Greta Kokot Rajković – Štajerski val, Primož
Božnik – zunanji svetovalec, Sara Chiba – RASR, Martin Marič – RASR, Mojca Sitar –
RASR

Direktorica Iva Zorenč (RASR, d.o.o.) je pozdravila prisotne in predstavila dnevni red. Glavni cilj tega
srečanja je bila organizacija 3. medregionalnega tematskega seminarja (mednarodne konference), 4.
študijskega obiska in 3. srečanja usmerjevalnega odbora v sklopu projekta CLEAN, ki bodo potekali 12.
in 13. septembra 2018 v Savinjski regiji.
1. Pregled dosedanjih aktivnosti na projektu Interreg CLEAN:
Iva Zorenč in Sara Chiba (RASR, d.o.o.) sta predstavili dosedanje aktivnosti na projektu Interreg
CLEAN, vključno s primeri dobrih praks iz Švedske, kjer sta potekala 2. medregionalni tematski
seminar in 3. študijski obisk, Primož Božnik (zunanji strokovnjak) pa je predstavil dobre prakse
iz Grčije, kjer je potekala 4. izmenjava osebja.
2. Organizacijske aktivnosti za dogodek partnerskega srečanja, ki bo potekalo 12. in 13.
septembra 2018 v Savinjski regiji:
Iva Zorenč je predstavila sodelujoče predavatelje in teme za 3. medregionalni tematski seminar
(mednarodno konferenco) v sklopu sejma MOS:
• Dr. Robert Drobnič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na Ministrstvu
za gospodarski razvoj in tehnologijo, z naslovom: »Medsektorske sinergije v
regionalni politiki v Republiki Sloveniji«,
• Dr. Darja Piciga, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, ki se v procesih
oblikovanja strateških in programskih dokumentih Republike Slovenije zavzema za
upoštevanje načel trajnostnega razvoja, spodbuja prehod v zeleno gospodarstvo in
nizkoogljično družbo, z naslovoma: »Od strateških usmeritev do finančne podpore za
inovacijske projekte za nizkoogljično gospodarstvo« ter »Savinjska regija kot model
integralne zelene regije«,
• Cveto Fendre, predavatelj na Šolskem centru Velenje, vodja energetskega inženiringa,
z naslovom: »Energetsko upravljanje stavb javnega sektorja«,

•

•

•

•

•

Jernej Stritih (Stritih, d.o.o.), bivši državni sekretar za okolje pri Ministrstvu za okolje
in prostor, odgovoren za nacionalni program varstva okolja in mednarodno pomoč na
področju okolja, vzpostavil je sistem podpore nevladnim organizacijam in bil prvi
predsednik nadzornega sveta Eko Sklada, z naslovom: »Pomen inovacij za prehod v
nizkoogljično družbo«,
Janez Gorenšek, medicinski tehnik in biosistemski inženir, direktor Inštituta IAMB, ki
deluje na znanstveno-raziskovalni ravni s področja aplikativne mikologije in
biotehnologije, z naslovom: »Bioizolacije«,
Boštjan Krajnc, diplomirani inženir s področja energetike in procesnega strojništva, s
kompetencami v operativnem delovanju na področju energetskega modeliranja stavb
in izdelave elaboratov gradbene fizike, od leta 2008 direktor Energetske agencije
KSSENA, z naslovom: »Energetski management za lokalne skupnosti«,
Sandi Marzidošek, projektni vodja v Mestni občini Celje, z naslovom: »Energetska
sanacija javnih stavb v lasti MOC s pomočjo javno zasebnega partnerstva in
kohezijskih sredstev«,
Jurij Stritih (Stritih, d.o.o.), deluje na področju trajnostnega razvoja in okoljevarstva, v
družinskem podjetju pa je specializiran na področju izdelovanja projektnih zemljevidov
in modeliranja vplivov podnebnih sprememb ter njihovi interpretaciji, z naslovom:
»Inovacije kot ključ za ekonomsko učinkovit prehod v nizkoogljično družbo«.

Vsi prisotni so skupaj pregledali agendo 3. medregionalnega tematskega seminarja (mednarodne
konference), ki bo 12. septembra v Savinjski regiji v okviru sejma MOS, in razpravljali o temah, ki jih
bodo na tematskem seminarju predstavila ministrstva (MGRT in MOP) in zunanji sodelavci na projektu
CLEAN, ki bodo sodelovali pri pripravi regionalnega akcijskega načrta. Razpravljali so o nekaterih
organizacijskih vprašanjih ogleda dobrih praks v občini Velenje na Šolskem centru Velenje in MIC-u
(Medpodjetniški izobraževalni center - priloga) ter celotni organizaciji za dan, 12. september 2018.
Prisotni deležniki so potrdili primernost vseh študijskih obiskov in časovni plan obiska partnerjev,
zunanjim sodelavcem pa so bile podane informacije o predstavitvah, ki jih pripravljajo za 3.
medregionalni tematski seminar (medregionalno konferenco). Greta Kokot Rajković (moderatorka
konference) je prisotne še prosila, naj ji pošljejo kratke povzetke svojih tem, za namen boljšega
povezovanja mednarodne konference.
3. Priprava na snovanje akcijskega načrta:
Zadnja tema regionalnega srečanja interesnih skupin je bila razvoj in priprava Regionalnega
akcijskega načrta, ki ga bo potrebno dokončati do konca leta 2019. Deležnike smo seznanili s
Prilogo 1 - predlogo akcijskega načrta, ki ga je možno najti v priročniku za program Interreg
Europe in s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, ter z nadaljnjimi usmeritvami projekta CLEAN. Interesna skupina bo glede na
dogovor sproti obveščena o novih informacijah glede osnutka regionalnih akcijskih načrtov, ki
ga pripravlja vodilni partner (ERNACT).

4. Razno:
Dr. Darja Piciga predstavila sodobno evropsko okoljsko politiko – Sklad za inovacije. Predstavila
je izkušnje iz NER 300, ki je eden izmed večjih programov za sofinanciranje inovativnih
nizkoogljičnih projektov. Razložila je možnosti prijave projektov, pravila izbiranja primernih
projektov, pravila sofinanciranja ter možne oblike finančne pomoči o katerih se dogovarja
ekspertna skupina za svetovanje evropski komisiji pri pisanju uredbe za Sklad inovacij. Omenila
je, da bo zapisnik s seje ekspertne skupine, katere del je tudi sama, javno objavljen.

Pripravila

Iva Zorenč,

Sara Chiba

direktorica

