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Projekt je podprt s strani programa Interreg Srednja Evropa, ki je
financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS:
Prioriteta 2: sodelovanje na področju nizkoogljičnih mest in regij.
TARGET-CE izvaja 7 pilotnih dejavnosti, ki vključujejo 6 držav: Weiz (AT), Podgórzyn
(PL) in Chrastava (CZ), »Union of Romagna Communities« (IT), Split (HR), Nazarje (SI),
Milanówek (PL) in Ferrara (IT). Projekt traja od 01.04.2020 do 31.03.2022.

V vsakem glasilu bomo predstavili 2 partnerja:

Partner 5
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško KSSENA je bila ustanovljena leta 2006 v okviru projekta
˝Ustanovitev lokalne ali regionalne energetske agencije˝
in evropskega programa ˝Intelligent Energy Europe˝.
Osrednja aktivnost agencije je izvajanje evropskih
projektov v okviru številnih transnacionalnih programov iz
področja učinkovite rabe energije in izkoriščanja
obnovljivih virov.
Prav tako pa agencija ponuja raznoliko strokovno znanje,
pridobljeno z uspešnim izvajanjem različnih aktivnosti na
področju energetske učinkovitosti (EE), izkoriščanja
obnovljivih virov energije (OVE) in vzpostavitve
trajnostnega
prometa.
V
okviru
energetskega
managementa za lokalne skupnosti tako izvaja
energetske preglede stavb ter ponuja izdelavo
energetskih izkaznic, organizira izobraževalne delavnice
in skrbi za ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti
zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Področje
delovanja je tudi priprava Lokalnih energetskih konceptov
(LEK), SECAP-ov, akcijskih načrtov ter energetskih
strategij. Svoje znanje pa širi tudi s tesnim sodelovanjem
s proizvajalci energije, dobavitelji, upravljavci sistemov za
ogrevanje in nacionalnimi odločevalci.
Vizija agencije je nadaljevanje aktivnega delovanja in
sodelovanja za doseganje ambicioznih ciljev, ki so
zastavljeni v različnih lokalnih ter državnih pobudah in
programih na evropski ravni.
Kontakt: Sašo Mozgan |
saso.mozgan@kssena.velenje.eu

Partner 6
Split je drugo največje mesto na Hrvaškem, s skoraj
180.000 prebivalcev (približno 300.000 skupaj z
metropolitanskim območjem), je največje mesto na
hrvaški jadranski obali in središče urbane aglomeracije
Split. Kot pomembno Hrvaško in sredozemsko kulturno,
univerzitetno, gospodarsko in športno središče ima Split
velik prostorski, strokovni, znanstveni in produktivni
potencial. Mesto Split ima kot lokalna uprava 12
oddelkov, ki zaposluje 440 ljudi z letnim proračunom
približno 120 milijonov evrov. Njegov glavni cilj je
zastopati občane, izboljšati kakovost njihovega življenja
in spodbujati gospodarski razvoj lokalnega sistema.
Glavne dejavnosti: javna varnost, podpora za družine in
prikrajšane, javna stanovanjska služba, podpora otrokom
in mladoletnikom, promocija turizma, lokalni javni promet,

šport, upravljanje s kulturo, sistem javne razsvetljave,
varstvo okolja in kulturne dediščine. Aktiven pa je tudi
oddelek za mednarodne sklade in sklade EU, kateri
trenutno zaposluje 21 oseb. Glede na obravnavno
tematiko v projektu, se oblikuje strokovna skupina iz
različnih oddelkov za sodelovanje pri izvajanju projektnih
aktivnosti.
Kontakt:
Radojka Tomašević I radojka.tomasevic@split.hr

TARGET-CE : Vizualizacija 7 pilotnih območij
Ta zemljevid prikazuje 7 pilotnih območij, ki so vključene v TARGETCE projekt in omogoča hitri pregled splošnih informacij na
zemljevidu. Za več, kliknite na link: https://arcg.is/1qyama

TARGET-CE PILOTNE DEJAVNOSTI

SIPRO- Pilotne dejavnosti v občini
Ferrara
Cilj pilotnih aktivnosti je nuditi podporo občini Ferrara pri
implementaciji projektnih aktivnosti katere vzpodbujajo
izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, dvig
ozaveščenosti o energetskih tematikah, širjenje
ozaveščenosti o pomembnosti energetske učinkovitosti
in uporabe obnovljivih virov energije tako v javnih
stavbah kot tudi v gospodinjstvih (kar se o doseglo z
kapitalizacijo projekta CitiEnGov). Med implementacijo
pilotnih aktivnosti na pilotnem območju se je v platformo
CitiEngov Energy dashboard tako vključilo 45 stavb iz
okrožja “Giardino” v občini Ferrara.
Ena izmed glavnih projektnih aktivnosti je opraviti
energetske preglede 45 stavb, večinoma stanovanjskih,
v isti soseski. Po opravljenih pregledih pa se bodo
pripravile strategije in akcijski načrti, za spodbujanje
zmanjšanja rabe energije za celotno opredeljeno pilotno
območje.

Nova podoba OnePlace 3D
Kapitalizacija 8 preteklih projektov je skoraj pri koncu.
Celosten izgled OnePlace platforme je dobil končno
podobo, ki omogoča dostop do rezultatov in rešitev
(preteklih projektov) za doseganje energetsko
učinkovitejših stavb.
Poleg tega je vseh 7 pilotnih območij dostopnih v
modulu 3DEMS, ki omogoča 3D prikaz stavb, pravtako
pa uporabniku omogoča pridobivanje in analizo
ponujenih podatkov, povezanih z energijo. OnePlace
platforma je tako osnova za prihodnje pilotne aktivnosti
in izobraževalne dogodke.
Več o OnePlace 3D

NOVICE

Projektni sestanek v mestu
Weiz (AT) 01/02. Julij 2021
Hibridni - projektni sestanek, ki ga je
organiziral projektni partner Weiz je
potekal v centru »Energy and Innovation
Center«. Partnerji EUWT Novum, MAE
(PL), FBK (IT), KSSENA (SI) ter WEIZ
(AT) so bili fizično prisotni, medtem ko so
ostali partnerji svojo prisotnost zagotovili
preko spleta. Prvi dan so partnerji
predstavili dosedanje dosežke in napredek
pri izvajanju aktivnosti. Drugi dan pa so
imeli »Midterm review« s predstavniki JS
(Joint Secretariat).

Primeri dobre prakse
čezmejnega sodelovanja
Uspešno organiziran dogodek "Coffee with
Mayors" s strani partnerja »Europejskie
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
NOVUM z o.o. » dne 11. junij 2021.
Predstavniki občin iz Poljske in Češke so
razpravljali o primerih dobre prakse na
področju energetske učinkovitosti – na
izbranih primerih iz občin na Poljskem ter
Češkem. Predstavili so tudi orodje
3DEMS, ki je s svojo uporabnostjo in
zmogljivostjo navdušilo vse prisotne.

Sodelovanje na javnem
diseminacijskem in
komunikacijskem dogodku
Partnerji projekta TARGET-CE FBK, MAE,
W.E.I.Z. and EUWT NOVUM so 23. junija
2021, sodelovali na 1. spletnem sestanku
o sistemih za shranjevanje energije v
okviru projekta Store4HUC.
Na dogodku so 4 občine predstavile kako
so bili sistemi za shranjevanje energije za
ogrevanje z obnovljivimi viri energije in
proizvodnjo električne energije uspešno
integrirani: Lendava (SLO), Weiz (AT),
Cueno (IT), dvorec Bračak (HR).

Organizirani sestanki v mestu
Weiz (AT)
Dne 23.4.2021 je projektni partner WEIZ
uspešno organiziral »Focus Group
Meeting« kjer so skupaj z udeleženci
usklajevali nadaljnje načrte za izvajanje
pilotnih aktivnosti, ki so povezani z
energijo in okoljem, še posebej glede
zbiranja podatkov za pilotno stavbo WEIZ,
kateri bodo kasneje zbrani in shranjeni na
platformi (Boostee-CE) z možnostjo uvoza
in izvoza podatkov.
Dne 30.4.2021 so organizirali »Coffee with
Mayors« kjer je potekala aktivna razprava
skupaj z predstavniki projekta Interreg

ATHU E&C Toolbox, 42 sodelujočimi ter 6
ključnimi govorniki. Partner WEIZ je
predstavil projekt TARGET-CE.

Kampanja za dvig
ozaveščenosti v javnem
sektorju
Cilj je spremljanje vedenjskih sprememb
zaposlenih v občini Bassa Romagna pred
in po izvedeni kampanji za dvig
ozaveščenosti, ki se bo začela v
naslednjih mesecih.
Rezultati opravljene ankete pred kampanjo
kažejo zanimivo razmišljanje
posameznikov, ekipe ter skupnosti o
varčevanju z energijo. Večina zaposlenih
je namreč izjavila, da so pripravljeni na
spremembe, če so le te potrebne.

»Coffee with Mayors« v
občinah ki ležijo v pokrajini
Ferrara
Glavna tema sestanka je bil seveda
projekt TARGET-CE ter implementacija
pilotnih aktivnosti. Opravili so tudi pregled
strategij in finančnih instrumentov za
energetsko učinkovitost javnih stavb,
delovanje energetskih skupnosti,
trajnostno mobilnost ter pripravili okroglo
mizo glede določitve prednostih vprašanj
in posegov v vsaki izmed obravnavanih
občin. Dogodek je bil organiziran preko
spleta.

Predstavitev kapitalizacijskih
aktivnosti na zaključni
konferenci projekta eCentral

Spletni sestanek konzorcija
TARGET-CE

Vodilni partner FBK je predstavil
kapitalizacijske aktivnosti projekta
TARGET-CE na zaključni konferenci
projekta eCentral "Innovative Financing

Spletni sestanek, ki so se ga udeležili vsi
partnerji projekta TARGET-CE je potekal
2. februarja. Partnerji so se pogovarjali o
tekočih ter prihodnjih aktivnostih za

for Energy Efficient Public Building"

uspešno kapitalizacijo projektov:
BOOSTEE-CE, Energy@School,
eCentralproject, Feedschool, CitiEnGov,
GreenSoul, InterregEmpower,
PANEL2050 ter njihovo umestitev v 7
pilotnih območji.

Več informacij o projektu in aktivnostih lahko pridobite pri lokalnem partnerju:
saso.mozgan@kssena.velenje.eu

V okviru izvajanja projekta TARGET-CE, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru programa INTERREG Srednja Evropa, je potrebno navesti, da
bodo lokalni projektni partnerji skrbniki osebnih podatkov deležnikov projekta, ki bodo
zbrani v bazi podatkov.
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