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1. PREDSTAVITEV PROJEKTA

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA
NASLOV:
MOVE towards Energy Sustainability
PROGRAM:
Evropsko teritorialno sodelovanje SI-AT
TRAJANJE:
01.05.2009 – 30.04.2012
VREDNOST PROJEKTA: 2.997.855,90 €
VODILNI PARTNER:
E-zavod
PROJEKTNI PARTNERJI: E-zavod, Slovenija
KSSENA, Slovenija
LEA Pomurje, Slovenija
ENERESS, Slovenija
Fakulteta za Gradbeništvo, Univerza v Mariboru, Slovenija
Land Steiermark, FA17A - Energiewirtschaft und allgemeine technische
Angelegenheiten, Fachstelle Energie, Avstrija
Holzcluster Steiermark GmbH, Avstrija
TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH, Avstrija
Amt der Kärntner Landesregierung, Avstrija

NAŠI RAZLOGI ZA SODELOVANJE
Projekt MOVE predstavlja nadgradnjo izkušenj projektnih partnerjev pridobljenih v različnih mednarodnih
projektih; (1) projekt Evroregija (Interreg IIIA SI-A), je bil namenjen identifikaciji skupnih tem za čezmejno
sodelovanje in pripravo novih projektnih predlogov, ki bodo zajemali celoten čezmejni prostor. Obnovljivi
viri energije in energetska učinkovitost so identificirani kot potencialno področje za čezmejno sodelovanje
izmed vseh okoljskih področij. Konkretneje je bilo na obeh straneh meje ugotovljeno, da so glavne skupne
priložnosti na promociji in uvajanju novih virov energije (zlasti sončne), preverjanju možnosti za skupno
energetsko infrastrukturo, uvajanju energetskih regionalnih konceptov v občine po vzoru občine Gussing ali
Mureck, skupno energetsko izobraževanje ter energetsko učinkovita gradnja.
Projekt Evroregija je v nadaljevanju ustanovil Mrežo za obnovljive vire energije (REN), ki obsega 13
organizacij v Sloveniji in 30 organizacij v Avstriji. MOVE želi v času izvajanja nadaljevati tradicijo skupnega
načrtovanja, pri čemer bodo projekti partnerji širili mrežo REN ter jo povezovali z drugimi državami v okviru
drugih programov pobude Cilja 3: JV Evropa, Alpsko področje, SV Evropa, Mediteransko področje, programa
Inteligentna energija za Evropo, programa CIP, FP7, in drugih relevantnih programov. Na čezmejnem
območju Avstrije in Slovenije MOVE zasleduje tri pomembne cilje varovanja okolja:
• učinkovito rabo energije
• razvoj in uporabo alternativnih virov energije
• ter energetsko trajnost, ki jo zagotavlja doseganje prvih dveh ciljev.

NAMEN PROJEKTA
S projektom MOVE bomo na čezmejnem prostoru Avstrije in Slovenije z vzajemnim sodelovanjem obeh
strani analizirali potencial učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), na podlagi tega
pripravili programe usposabljanja za strokovno in širšo javnost, programe in ukrepe za pospeševanje
uporabe OVE in spodbudili sodelovanje podjetij, ki se ukvarjajo z OVE tehnologijami. Projekt MOVE delno
financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Slovenija
Avstrija 2007-2013, ki podpira teme trajnostnega razvoja:
• Zmanjšati emisije CO2
• Zavarovati primarne vir energije
• Povečati diverzifikacijo rabe in oskrbe energetski virov;
• Povečati delež OVE v primarnih energetskih bilancah Slovenije in Avstrije
• Zmanjšati porabo končne energije;
• Skupen razvoj kompetenc na področju URE in OVE.
NAMEN  analiziranje stanja na področju URE in OVE pospeševanje inovacij prenos tehnologij
zmanjšanje porabe energije in s tem emisij toplogrednih plinov

CILJI PROJEKTA
SPLOŠNI CILJ projekta je prispevati k zmanjšanju porabe energije z učinkovitejšo rabo energije (URE) ter
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov s povečanjem izrabe obnovljivih virov energije (OVE). Za uresničitev
cilja se bomo osredotočili na izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k naslednjim
SPECIFIČNIM CILJEM:
• Izdelava skupne regionalne energetske zasnove za širše področje
• Analiza oskrbe in rabe energije območja
• Izdelava čezmejnih načrtov za energetsko samozadostnost regij;
• Razvoj skupnih izobraževalnih vsebin na področju URE in OVE;
• Razvoj in izvedba modularnega izobraževanja o energetsko učinkoviti gradnji;
• Izdelava dokumentacije za sanacijo obstoječih stavb ali novogradnje;
• Povečati energetsko učinkovitost v javnih zgradbah z izvedbo energetskih analiz in izhodišč za
investicije;
• Izkoristiti potencial OVE, s fokusom na izrabo in promocijo sončne energije;
• Vzpostavitev povezave med podjetji s področja OVE in URE.
POMEMBNI CILJI  znižanje porabe energije  zvišanje energetske učinkovitosti  razvoj skupnih
izobraževalnih vsebin  spodbujanje sinergij medregionalnega sodelovanja

DODANA VREDNOST PROJEKTA
Skupno načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja čezmejnega območja
Skupno načrtovanje dolgoročnega razvoja regij čezmejnega območja nam omogoča vpogled na različne
strateške usmeritve posameznih organizacij. S skupnim sodelovanjem bomo upoštevali nacionalne in
regijske posebnosti in pripravili usklajeno in trajnostno naravnano strategijo razvoja na področju OVE in
URE. Raznolikost znanj, idej ter izkušenj daje projektu dodano vrednost z dobrim potencialom za celovito
koordiniranjem in vodenje.
Prenos izkušenj in znanj
Izvedba projektnih aktivnosti temelji na prenosu znanj in izkušenj med sosednjimi regijami čez-mejnega
območja. Izkušnje in primeri dobrih praks organizacij ter strokovnjakov obeh držav bodo na razpolago v
vsakem trenutku. Raznovrstnost strateških usmeritev organizacij partnerjev in nacionalnih ciljev ter navad
omogoča dodatno dodano vrednost v smislu skupnega delovanja in izpolnjevanja čezmejnih ciljev projekta
ter s tem nacionalnih in evropskih ciljev. In s tem skupen razvoj izobraževalnih vsebin in programov OVE in
URE.
Skupno promoviranje izdelkov in storitev in njenih ponudnikov
Skozi projekt bo podjetjem omogočena promocija svojih izdelkov in storitev na področju OVE in URE. S tem
bomo dosegli celovito kampanjo obstoječih podjetij, ki ponujajo specializirane produkte ali storitve na
čezmejnem območju. Obenem bomo s tem pospešili razvoj novih tehnologij in znižanje stroškov izdelkov in
storitev na trgu.

Omogočanje novih partnerstev med slovenskimi in avstrijskimi podjetji ter novih poslovnih priložnosti
Trajnostna energija je ena od ključnih razvojnih prioritet tega stoletja. Skozi projekt bomo omogočili
vzpostavitev strateških partnerstev, ki bodo povečala konkurenčnost in razvojno komponento partnerjev.
Razvoj skupnih izobraževalnih programov bo okrepil mobilnost študentov in profesorjev ter prenos znanj
med državama na področju URE in OVE.
DODANA VREDNOST  trajno skupno načrtovanje energetske trajnosti območja prenos izkušenj in znanj
 prenos dobrih praks  konkurenčno pozicioniranje skupne regije

2. KLJUČNI DOGODKI V ČASU IZVAJANJA

UVODNO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV ('KICK-OFF MEETING')
Partnerji z lokalnih energetskih agencij, institutov, deželnih vlad s slovenske in avstrijske strani so se zbrali v
prostorih E-zavoda na Ptuju dne 28 maja 2009 z namenom zastaviti skupno sodelovanje v okviru programa
Evropskega teritorialnega sodelovanja namenjenega čezmejnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in
Republiko Avstrijo.
Na sestanku je bi dorečen in zastavljen akcijski plan dela za prihodnje triletno obdobje, prav tako so bili
vzpostavljeni odbori, ki bodo vodili ter nadzorovali potek projekta. Partnerji so predstavili nacionalne okvire
v katerih bo projekt deloval in postavili paralele projekta k trenutnim in bodočim umeritvam čezmejnega
področja Slovenije in Avstrije. Ostale aktivnosti so bile namenjene postavitvi organizacijske strukture,
koordinaciji ter komunikaciji projektnih partnerjev, pregledu načrtovanih aktivnosti v okviru prvega
poročevalskega obdobja ter razdelitvi nalog. Delovne aktivnosti smo ob koncu zaključili s pogostitvijo in s
spominsko fotografijo (predstavljeno spodaj).

Vir: arhiv E-zavod

PODPIS POGODB O SOFINANCIRANJU ZA PROJEKTE ODOBRENE V OKVIRU 1. ROKA 1. SKUPNEGA
JAVNEGA RAZPISA ZA OPERATIVNI PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-AVSTRIJA 20072013
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja organizirala svečan
podpis prvih pogodb o sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru prvega roka 1. skupnega
javnega razpisa Operativnega programa Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2007-2013. Svečani
podpis je bil organiziran v torek, 23. junija v slavnostni dvorani Rotovž v Mariboru.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je namreč v letu 2008 objavila prvi skupni
javni razpis za sofinanciranje projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini
31.542.394,00 evrov, in sicer za sofinanciranje dejavnosti, ki se nanašajo na spodbujanje konkurenčnosti,
znanja in gospodarskega sodelovanja ter trajnostnega in skladnega razvoja.
(Vir: SVLR, www.si-at.eu)

3. OBVESTILA IN AKTUALNO

V okviru projekta MOVE načrtujemo naslednje aktivnosti:
DRUGO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV
Projektni partner Land Steiermark, FA17A - Fachstelle Energie je že uspešno izpeljal drugo srečanje
projektnih partnerjev, ki je potekalo 25. avgusta v Gradcu, v Avstriji. Več o tem v naslednji e-novici.
VZPOSTAVITEV SPLETNE STRANI IN SISTEMA E-OBVEŠČANJA
V kratkem bo vzpostavljena tudi spletna stran www.move.si in www.move-projekt.at projekta, ki bo
zasnovana kot centralna stična točka tako projektnih partnerjev kot okolja, ki ga projekt MOVE naslavlja.

4. KONTAKTNI PODATKI PARTNERJEV
Naše aktivnosti v okviru projekta MOVE bodo uspešne le z Vašim sodelovanjem, informacijami, predlogi in
idejami, zato izkoriščamo to priložnost in Vas vabimo k sodelovanju.
1. E-zavod
Čučkova ulica 5
2250 Ptuj, Slovenija

Darko Ferčej
+386 2 74932 24
darko@ezavod.info.si

2. KSSENA
Koroška cesta 37 a
3320 Velenje, Slovenija

Boštjan Krajnc
+386 3 8961 520
Boštjan.Kranjc@kssena.velenje.eu

3. LEA Pomurje
Martjanci 36
9221 Martjanci, Slovenija

Bojan Vogrinčič
+386 2538 3 54
bojan@lea-pomurje.si

4. ENERESS
Pot na Lisice 7
4260 Bled, Slovenija

Matjaž Novak
+386-1-590-79-961
info@eneress.si

5. Fakulteta za Gradbeništvo,
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor, Slovenija

prof. dr. Tomaž Pliberšek (Ludvik Trauner)
+386 (0)2 229 43 47 (0)2 229 43 00
tomaz.plibersek@uni-mb.si
fg@uni-mb.si

6. Land Steiermark, FA17A - Energiewirtschaft und
allgemeine technische Angelegenheiten, Fachstelle
Energie
Burggasse 9/II
8010 Graz, Avstrija

Wolfgang Jilek
+43 316 877 4554
Wolfgang.jilek@stmk.gv.at

7. Holzcluster Steiermark GmbH
Holzinnovationszentrum1a
8740 Zeltweg, Österreich

Ing. Joachim Reitbauer
0043 316 587850-116
reitbauer@holzcluster-steiermark.at

13. TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH
Marktstrasse 3
7000 Eisenstadt, Avstrija

Johann Binder
+43 5 9010 2222
binder@tobgld.at

9. Amt der Kärntner Landesregierung
Flatschachstraße70
9020 Klagenfurt, Avstrija

Dipl. Ing. Harald Tschabuschnig
+43 (0) 0536 31535
harald.tschabuschnig@ktn.gv.at

