Sporočilo za medije in javnost; Energo Optimum –
Skupno orodje za čezmejno energetsko učinkovito regijo, št.: 1
Lokalna energetska agencija za Pomurje je kot vodilni partner, poleg partnerjev iz Slovenije in
Madžarske, pristopila k projektu Energo Optimum, katerega namen je vzpostavitev čezmejnega
razvoja, izvajanja pilotnih pristopov in projektov na področju učinkovite rabe energije s posrednim
ciljem spodbujanja rabe obnovljivih virov energije. V okviru tega, bo zagotovljen prenos dobrih praks
in konceptov, čezmejno sodelovanje na področju učinkovite rabe energije, ki v kontekstu projekta
vključuje gospodinjstva, javne stavbe in gospodarstvo. Usmerjen je torej v povečanje učinkovite rabe v
vseh sektorjih.
Dejstvo je, da je prekomerna poraba energije tudi v Pomurju pereča problematika, ki se odraža z učinki
na okolje. Projekt je zato usmerjen k povečanju učinkovite rabe v gospodinjstvih, javnem sektorju in
gospodarstvu. Znižanje porabe energije bo imelo učinek na znižanje emisij TGP in s tem na okolje.
V projekt je vključenih 5 partnerjev, ki skupaj zajemajo 2 regiji na slovenski strani ter 2 županiji na
madžarski strani. Poleg LEA Pomurje kot vodilnega partnerja v projektu, pomursko regijo in sektor
gospodarstva dopolnjuje še Pomurski tehnološki park iz Murske Sobote, Podravje pokriva E-zavod
iz Ptuja, medtem ko na madžarski strani sodelujejo energetsko - razvojna agencija Energia
Ügynökség Fejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaság iz županije Zala ter regionalno - razvojna
agencija Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség iz županije Vas.
Splošni cilji projekta so:
 povečanje lokalne energetske neodvisnosti čezmejnega območja;
 dvig življenjskega standarda prebivalcev območja;
 povečanje kakovosti zraka na čezmejnem območju;
 povečanje pomena vseživljenjskega učenja preko izvedenih usposabljanj;
 sproščanje dodatnega kapitala v javnem sektorju in gospodarstvu za investicije.
Za doseganje zastavljenih ciljev bo LEA Pomurje najela ustrezen kombi, kjer bo urejen razstavni
prostor, s predstavljenimi primeri, vzorci različnih tehnik in materialov za doseganje ustrezne
energetske učinkovitosti v stavbah. Izvedena analiza primernih oziroma ustreznih prikazov instalacij,
nam bo dala vsebinske pogoje za izvedbo naročila. Predstavljeni bodo npr.: shematski koncept
toplotne črpalke, toplotnega solarnega kolektorja, prerez termostatskih ventilov, prerez oken,…..okrog
12 m2 razstavne površine in opravljenih več javnih diseminacijskih dogodkov. Promocija različnih
tehnik / instalacij / vzorcev, ki bodo v najetem kombiju razstavljene in tako na razpolago, da si jih
bodo udeleženci lahko ogledali, se seznanili z njimi. Po zaključku projekta bo oprema stacionirana v
prostorih na sedežu LEA Pomurje in tako tudi po zaključku projekta namenjena za diseminacijo in
predstavitev ciljnim skupinam.
Pripravlja se tudi koncept čezmejne energetsko učinkovite regije, ki bo slonela na pilotnih pristopih
reševanja nastale situacije, kot so IR termodiagnosticiranje stavb, analize energetske učinkovitosti v
gospodarstvu, prikazu ukrepov na virtualnem modelu stavbe, vzpostavitvi baze za obveščanje, pripravi
različnih promocijsko - ozaveščevalnih produktov in vzpostavitvijo interaktivnega svetovalnega
centra.

Projekt zasleduje smernice in uresničuje zastavljene cilje naslednjih evropskih strateških dokumentov:
 EU direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah;
 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost;
 Zelena knjiga: Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo;
 Zelena knjiga: Narediti več z manj.
 Lizbonska strategija
 Gothenburška strategija
Vsebinsko je projekt usklajen na neposrednem nivoju z zmanjšanjem emisij CO2 za najmanj 20 % do
leta 2020 in 20 % prihrankom energije do leta 2020, posredno pa tudi povečanje obnovljivih virov
energije za 20 % do leta 2020.
Na nacionalnem nivoju je projekt usklajen z:
 Nacionalnim akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost 2008 – 2016 (zmanjšanje 9%
končne rabe energije do leta 2016)
 Nacionalni energetski program NEP (učinkovita raba energije v vseh sektorjih rabe energije:
povečanje za 10%; učinkovita raba energije v javnem sektorju: povečanje za 15 %)
 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012;
Regionalno je projekt usklajen z Energetsko vizijo Pomurja 2007 – 2013 na celotnem področju
učinkovite rabe energije in z Regionalnim razvojnim programom Pomurske razvojne regije 2007 –
2013.
Največji učinek se pri podobnih projektih iztrži takrat, ko se kot ciljne skupine vključijo vsi sektorji
(gospodinjstva, javni sektor, gospodarstvo). Podobno je tudi pri projektu Energo Optimum. V okviru
gospodinjstev so to prebivalci vseh štirih regij, ki namenjajo precejšen delež financ za energente. V
okviru javne uprave so to predstavniki občin - župani, vodstvo občin, predstavniki javnih ustanov. Pri
gospodarstvu pa gre za nabor naključnih podjetij na osnovi katerih se bo pripravila analiza ter šele
učinki analize so rezultat in so namenjeni široki uporabi v gospodarstvu, kot smernice in navodila za
energetsko učinkovitost v gospodarstvu.
Kot pri vseh projektih Programa čezmejnem sodelovanja se iz programa lahko sofinancirajo samo
upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša največ 85 %
javnih sredstev. Vsaj 15 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih virov, pri
čemer mora vsak partner zagotoviti vsaj 5 % lastnega sofinanciranja. Skupna vrednost projekta
Energo Optimum znaša 529.925,46 € ter traja 36 mesecev, od 1. junija 2009 do 30. maja 2012.

Prvi rezultati projekta
 Projektni partnerji smo na t.i. Kick-off meetingu oziroma začetnem sestanku projekta, ki je bil
13 avgusta 2009 v Moravskih Toplicah, natančneje določili korake projektnega managmenta
pri implementaciji projekta, seznanili smo se z uvodnimi navodili za upravičene stroške in
poročanje ter se dogovorili o načinu koordinacije posameznih aktivnosti, saj je velika večina
aktivnosti čezmejna. Gre za sodelovanje projektnih partnerjev v fazah priprave in
implementacije kot tudi diseminacije projektnih aktivnosti.

 Predstavitev projekta na stojnici LEA Pomurje v okviru Sejma AGRA 2009. Projekt je bil
predstavljen, kot eden izmed aktualnih projektov, ki jih izvajamo v naši organizaciji s ciljem
vključevanja in seznanitve čim širše ciljne skupine.

 V okviru seminarja »Nove razvojne priložnosti podeželja«, ki je bil v četrtek, 3.9.2009, ob
10.00 uri, v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni smo prav tako udeležencem predstavili
projekt in jih povabili k aktivni participaciji pri projektnih aktivnostim.

