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

O projektu:
TARGET-CE sestavlja konzorcij 8 projektnih partnerjev in 9 pridruženih partnerjev.
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) - Zveza »Romagna skupnosti« (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 3
Mazovia Energy Agency Ltd. (MAE) spodbuja rabo
obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost.

Agencija je bila ustanovljena marca 2009, s strani
vojvodstva Mazovija (Regionalna vlada Mazovija) z
namenom vzpostavitve energetske politike v regiji in kot
pomoč javnim in zasebnim institucijam pri energetskem
načrtovanju. MAE izpolnjuje svoje javno poslanstvo z
dobro vzpostavljeno strukturo zainteresiranih strani in
razvitim delovnim programom, ter je uveljavljena tako na
regionalni, nacionalni in evropski ravni. Dejavnosti
agencije, kot so usklajevanje regionalnih energetskih
aktivnosti ter spodbujanje sodelovanja lokalnih
udeležencev (občine, gospodinjstva, kmetije ter
podjetniki) vodijo k razvoju celovite regionalne
energetske politike. Ena od nalog MAE je tudi
spremljanje lokalnega trga OVE z namenom
racionalizacije rabe energije, ter spremljanje
reprezentativnih podatkov povezanih z OVE in URE.
Kontakt: Mateusz Kruk | m.kruk@mae.com.pl

Partner 4
Zveza občin Bassa Romagna se nahaja v osrčju
province Ravenna, med Jadranskim morjem in
hribovjem Romagna, v severozahodnem delu Italije.
Razlega se na skupno 480 kvadratnih kilometrov in ima
več kot 100.000 prebivalcev. Je javna lokalna
organizacija, ki povezuje 9 občin: Alfonsine,
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda and
Sant'Agata sul Santerno. Občine na območju Bassa
Romagna že leta dobro sodelujejo in se povezujejo na
delovnem področju, zato so leta 2000 ustanovili
Medobčinsko združenje Bassa Romagna. Danes je
združenje dobro uveljavljen teritorialni sistem z lastno
identiteto. Zveza občin Bassa Romagna je inovativni
sistem upravljanja, saj je na nacionalnem nivoju prvi
primer združevanja lokalnih oblasti, s skupnim
upravljanjem funkcij pod pravnim okvirom.
Kontakt:
Rita Ricci I riccir@unione.labassaromagna.it

Prva infografika TARGET-CE za vizualizacijo vsebine
projekta, kjer lahko vidite kdo smo in kaj delamo:

Oglejte si več na našem prvem videoposnetku
TARGET-CE PILOT ACTIONS
OnePlace platforma - 3DEMS
Za vzpostavitev 3D mesta na platformi OnePlace, so
partnerji projekta zbrali geo podatke o njihovih pilotnih
območjih. Te 3D predstavljene vsebine bodo
uporabljene za boljšo vizualizacijo, analizo in
interpretacijo energetskih podatkov na lokalni ravni.
Predstavljeni so podatki o ogljičnem odtisu stavbe,
arhitekturni podatki (višina stavbe, tip stavbe, itd.) in
energetski podatki (način ogrevanja, vir energije, itd.).
3D mesta bodo vzpostavljena v okviru dejavnosti WP2,
vključena v modul 3DEMS in bodo na voljo za
upravitelje, načrtovalce in državljane.
Tukaj preberite več o 3DEMS

Center za energijo in inovacije v mestu
Weiz
Center za inovacije W.E.I.Z. že leta omogoča
predstavitev rabe energije v občinah, v MSP in privatnih
stavbah. Njihov cilj je identificirati stavbe, ki so
energetsko najbolj intenzivne in jim postopoma
zmanjšati lokalni ogljični odtis, s ukrepi kot so
optimiziranje sistema za daljinsko ogrevanje,
zagotavljanje sredstev eko financiranja za zamenjavo
sistema ogrevanja, itd. Za izbor pilotnih stavb v mestu
Weiz, ter za analizo v skladu projekta BOOSTEE-CE, so

tako poslovne stavbe W.E.I.Z. I-III najustreznejše. Prav
tako, pa na območju W.E.I.Z že izvajajo raziskave kako
prilagoditi in izboljšati stanje obstoječih stavb na
področju energetske učinkovitosti, ter kako vključiti in
povezati ostale sektorje.
Tukaj preberite več o stavbah WEIZ

Dom mladih Split
“Dom mladih Split” je nedokončano kulturno središče, ki
se je začelo graditi v zgodnjih osemdesetih letih s
skupno uporabno površino 10.400 m². Del stavbe se že
od samega začetka uporablja v kulturno umetniške
namene, vendar v bolj ali manj neustreznih in včasih
celo nevarnih razmerah. Tekom 10 let so pričeli s
sistematičnim urejanjem prostorov. Koncept centralno
organizirane stavbe s poudarkom na enem odru je
nadomestilo več raznolikih prostorov, ki se uporabljajo
za ustvarjanje in predstavitev sodobne umetnosti in
mladinske kulture. Ta inovativni model organizacije
delitve prostorov razvijajo s podporo mesta Split, ki je
lastnik stavbe. Prostori so sedaj v rabi velikega števila
združenj in institucij, ki se med seboj povezujejo v tako
imenovani “Platformi Doma mladih”. Mesto Split bo
opravilo energetski pregled stavbe Doma mladih Split in
ostalo potrebno dokumentacijo za nadaljnjo energetsko
prenovo, kar bo pripomoglo k pridobitvi višjega
financiranja, za večje naložbe v ukrepe za zmanjšanje
stroškov energije in k doseganju EU cilja za zmanjšanje
izpustov CO₂ v javnih stavbah.
Tukaj preberite več o Domu mladih Split

NOVICE

Spletni sestanek
projekta
WP4 – izkoriščanje
rešitev energetske
učinkovitosti s
sodelovanjem v okviru
pilotnih aktivnosti

Konferenca – "GIS kot
strateško orodje v
občinah – izmenjava
poljsko-čeških izkušenj"
19. novembra 2020 so Europejskie
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
NOVUM z o.o. (EGTC NOVUM)
organizirali spletno konferenco v sklopu

Na projektnem sestanku, ki je potekal 24.
novembra 2020, preko spleta, so partnerji
razpravljali o tekočih aktivnosti v 7 pilotnih
območjih ter kapitalizaciji 8 preteklih
projektov. Vsi projektni partnerji so
predstavili trenutno stanje pilotnih
aktivnosti, poročali so o doseženih
rezultatih ter sprejetih dogovorih zaradi
pandemije Covid 19.

TARGET-CE aktivnosti. Konference se je
udeležilo 50 predstavnik iz obeh držav. Po
pregledu aktivnosti projektov TARGET-CE
& BOOSTEE-CE, so predstavniki javnih
organov pripravili predstavitev, kako so
lahko rešitve GIS koristne za sodobno in
napredno upravljanje mest in občin. Prav
tako je bil predstavljen pomen UAV /
dronov v javni upravi.

Prva izvedba aktivnosti
"coffee with mayors"
Prvi sklop aktivnosti "coffee with mayors"
je uspešno zaključen.
8. julija so jo izvedli v mestu Weiz (AU), 8.
oktobra v Jelania Gora (PL) in 20.
novembra preko spleta, za 9 občin
povezanih z Zvezo občin Bassa
Romagna.
Predstavljena so bila orodja, ki bodo
uporabljena pri izvajanju projektnih
aktivnosti ter so o njih razpravljali z
udeleženci, med katerimi so bili tudi
predstavniki področja za okolje in javna
dela.

Drugi projektni sestanek
22.-23.09.2020 v mestu Riva,
Italija
Uspešno in varno smo uspeli izvesti 2.
projektni sestanek ob čudovitem jezeru
Riva del Garda v Italiji.
Partnerji smo razpravljali o aktivnostih za
doseganje ciljev kapitalizacije preteklih
projektov, na 7 pilotnih območjih, kjer se
bodo uporabila inovativna orodja, načrti,
strategije in najboljše prakse za izboljšanje
energetske učinkovitosti.

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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