Usposabljanje in prenos dobrih praks pri institucionalizaciji
trajnostne energetske politike v lokalnih skupnostih
Green Twinning je projekt v okviru programa

Intelligent Energy Europe (IEE) za podporo
lokalnim oblastem ne zgolj pri pripravi njihovega
Akcijskega naèrta za trajnostno energijo (SEAP),
ampak tudi pri njihovem usposabljanju za
implementacijo SEAP aktivnosti. Green Twinning
se bo izvajal z neposredno izmenjavo izku enj in
znanja med izku enimi lokalnimi skupnostmi iz
panije in manj izku enimi, uèeèimi lokalnimi
skupnostmi iz nekaterih dr av èlanic.
Projekt izvaja konzorcij desetih partnerjev (obèine, zveze obèin, agencije, podjetja) iz Grèije,
Bolgarije, Poljske, Romunije, Slovenije in panije.
Koordinator projekta je Regionalna zveza obèin
Attice (Regional Union of Municipalities of Attica PEDA).
Projekt traja 24 mesecev, od aprila 2012 do aprila
2014 in je podprt s strani Intelligent Energy
Europe programa.

Cilji
Kljuèni cilji projekta Green Twinning so:
1. Integracija trajnostne energetske politike v
delovanje lokalnih oblasti
2. Krepitev tehniènih in finanènih kompetenc
obèinskih struktur na podroèju kreiranja in
implementacije trajnostne energetske politike
3. Dvostranski dogovori med izku enimi in
uèeèimi obèinami za izmenjavo znanja, ki bodo
vodili v razvoj in implementacijo SEAP
4. Razvoj okoljsko in dru beno sprejemljivih SEAP
in njihova predlo itev Konvenciji upanov
(Covenant of Mayors)
5. Izpeljava SEAP aktivnosti in vkljuèitev najbolj ih
primerov na seznam odliènosti, ki ga vodi
Konvencija upanov
6. Identifikacija finanènih mehanizmov, ki lahko
omogoèijo in pospe ijo izvajanje ukrepov SEAP

V projektu sodelujejo naslednje slovenske
obèine:
Vrhnika
Koèevje
Gornja Radgona
Idrija
Kranj
Radlje ob Dravi
Tolmin
Zagorje ob Savi
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