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Rozwija się współpraca z partnerskim regionem Koprivnica - Krizevci w Chorwacji. Chorwacja nie
będąc jeszcze formalnym członkiem Unii Europejskiej już obecnie bardzo aktywnie bierze udział w
realizacji wspólnotowej polityki energetycznej. Wiele chorwackich miast i gmin przystąpiło do
Porozumienia między Burmistrzami i stworzyło wspólną platformę wymiany doświadczeń.
Chorwacja jest również żywotnie zainteresowana pozyskaniem i wykorzystaniem Funduszy
Strukturalnych. Nie ma natomiast w tym doświadczenia. Rolą projektu ENNEREG – BAPE - było
przekazanie doświadczeń na bazie inwestycji zrealizowanych w województwie pomorskim dzięki
wsparciu z programów operacyjnych. W marcu 2012 roku w Koprivnicy obyła się konferencja
międzynarodowa poświęcona funduszom europejskim. Konferencja cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem chorwackich samorządowców oraz przedsiębiorców.
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W ramach wymiany doświadczeń koledzy z regionalnej agencji energetycznej zaprezentowali
inwestycje w nowoczesnym, niskoenergetycznym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym
oraz adaptację byłych budynków koszarowych na potrzeby przedszkola. W trakcie adaptacji
obiektu wykonano jego pełną termomodernizację i zastosowano odnawialne źródła energii.
Osoby zainteresowane wygłoszonymi prezentacjami zapraszamy na stronę
www.bape.com.pl/ennereg , gdzie zostały umieszczone pliki do pobrania.

Wiadomości z partnerskich regionów ENNEREG - ENNEREG w Kraju Basków
W Kraju Basków (Hiszpania) zostały zorganizowane mobilne Dni Energii. Impreza przenosiła
się z miasta do miasta, w których na centralnych placach rozstawiano rowery oraz
samochody elektryczne i hybrydowe, prowadzono szerokie działania edukacyjne skierowane
do najmłodszych, poprzez gry i zabawy. Oferowano naukę energooszczędnej jazdy
samochodem – tzw. eko-driving. Udostępniono punkty informacyjne.

Foto: Samochody elektryczne

Opublikowano Strategię energetyczną Kraju Basków do roku 2020. Wskazano najbardziej
energochłonne sektory gospodarki oraz wskazano działania mające na celu zmianę
zapotrzebowania na energię, albo poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji, wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii lub poprzez optymalizację systemu zarządzania energią.
Określono działania priorytetowe.
Istotnym obszarem działania jest sektor przemysłu i technologii w obszarze energetyki.
Działania dotyczą możliwości wprowadzania innowacji w zakresie najnowszych technologii
energetycznych, w kontekście rynków coraz bardziej globalnych.

