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KAJ DELAMO 
Glavni izziv lokalnih skupnosti je zmanjšanje rabe energije v javnih 

stavbah brez večjih investicijskih stroškov in gradbenih posegov. Za 

zmanjšanje rabe energije javnim upravam primanjkuje zanesljivih 

rešitev in uporabnih integriranih pristopov. TARGET-CE bo prilagodil 

in uvedel nova IKT orodja, finančne modele, akcijske načrte in 

usposabljanja za lokalne in regionalne uprave ter jih vključil v 

teritorialne in tematske strategije. Cilj projekta je postati vodilni 

akter v Srednji Evropi na področju energetske učinkovitosti, ki 

energetske rešitve za javne stavbe ponuja s pomočjo spletne 

platforme.

RAZŠIRITEV IN IZBOLJŠANJE REŠITEV 

ZA POVEČANJE ENERGETSKE 

UČINKOVITOSTI V SREDNJEEVROPSKIH 

MESTIH

Odkrijte več o

TARGET-CE

Program z 246 milijoni evrov sredstev iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj podpira institucije pri

sodelovanju zunaj meja za izboljšanje mest in regij v 

Avstriji, Nemčiji, Sloveniji, Italiji ter na Hrvaškem, 

Češkem, Madžarskem, Poljskem in Slovaškem. 

FINANCIRANJE 

PROJEKTA

Projekt je financiran iz programa Interreg

CENTRAL EUROPE, ki spodbuja sodelovanje pri 

skupnih izzivih držav Srednje Evrope.

GRAD SPLIT

80
PILOTNIH

STAVB

KDO SMO

V projektni konzorcij je vključenih 6 držav 

Srednje Evrope z 8 projektnimi partnerji in 9 

povezanimi partnerji.

Avstrija
◼ Energetski in inovacijski center Wiez

Hrvaška
◼ Mesto Split

Italija
◼ Fundacija Bruno Kessler

◼ Zveza občin Spodnja Romanja

◼ Pokrajinska razvojna agencija SIPRO-Ferrera

Poljska
◼ Evropsko združenje za teritorialno 

sodelovanje, NOVUM Limited

◼ Energetska Agencija Mazovia

Slovenija
◼ Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in 

Koroško

Prioriteta 2: Sodelovanje za nizkoemisijska mesta in 

regije

Zmanjševanje emisij ogljika v Srednji Evropi s 

povečanjem uporabe obnovljivih virov energije in 

izboljšanjem energetske učinkovitosti ob hkratnem 

izkoriščanju potenciala gospodarske rasti 

nizkoogljičnega sektorja. 
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EMPOWER ENERGY@SCHOOL

eCentral  

CitiEnGov

FEEDSCHOOLS

GreenSoul

Občin

Projektnih 

partnerjev

Vrednost naložbe 

za vključene regije 

v evrih

TARGET-CE bo izkoristil  rezultate 5 predhodno 

financiranih projektov iz programov Interreg Central 

Europe, Interreg Europe in Horizon 2020.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ 

TARGET-CE.html

Rezultati

7 na novo vključenih pilotnih območij, ki se 

nahajajo v 6 državah. V projektnem 

partnerstvu bodo lokalne skupnosti 

obravnavale 10 akcijskih načrtov in strategij 

za energetsko učinkovitost.

Tehnična in netehnična orodja bodo zbrana in 

dostopna na spletni platformi OnePlace, ki jih 

uporablja 14 institucij znotraj in 20 institucij 

zunaj partnerstva.

Med projektom ali do 5 let po njegovem zaključku 

bo izvedenih 0,5 milijona EUR novih naložb v 

energetsko učinkovito nadgradnjo javne 

infrastrukture.

Ustvarjenih bo sedem 3D modelov mest z 

informacijami, povezanimi z energijo, ki 

bodo shranjeni v napredni bazi podatkov na 

spletni platformi OnePlace/3DEMS.

Na nacionalnih treningih in komunikacijskih 

dogodkih, kot so Bar kampi ali sestanki fokusnih 

skupin, bo usposobljenih 300 ljudi.

BOOSTEE-CE PANEL 2050

TARGET-CE

8

16

710.489

ANALIZE IN OCENJEVANJE 

PRENOSLJIVOSTI REZULTATOV 

PREDHODNIH PROJEKTOV

TARGET-CE bo opredelil potrebe deležnikov v 

novih pilotnih regijah, jih vključil v dejavnosti 

TARGET-CE in analiziral potrebe po prenosu 

izbranih tehničnih in netehničnih rešitev, ki 

izhajajo iz preteklih mednarodnih projektov. 

Sodelovanje deležnikov je obvezno za boljše 

razumevanje potreb novih vključenih regij in 

boljše izkoriščanje rešitev energetske 

učinkovitosti.

PRILAGOJENE STRATEGIJE, AKCIJSKI 

NAČRTI IN PRENOS ZNANJA S 

POMOČJO POSODOBLJENIH 

DEJAVNOSTI 

TARGET-CE bo izkoristil netehnične rešitve 

energetske učinkovitosti (finančni modeli, 

strategije, učni material itd.), ki jih zagotavljajo 

izbrani mednarodni projekti. Vsi rezultati bodo 

uporabljeni tudi pri izvedbi pilotnih ukrepov in 

pripravi akcijskega načrta. 

Glede na potrebe deležnikov in rezultate ocene 

prenosljivosti bodo finančne strategije, časovni 

načrti in akcijski načrti (BOOSTEE-CE, 

ENERGY@SCHOOL, PANEL2050, GreenSoul) 

pregledani in prilagojeni.

IZKORIŠČANJE ENERGETSKO 

UČINKOVITIH REŠITEV V OKVIRU 

PILOTNIH AKTIVNOSTI 

TARGET-CE je odgovoren za izvajanje pilotnih 

aktivnosti, kjer bodo vse analizirane in prilagojene 

rešitve implementirane z namenom povečanja 

energetske učinkovitosti in osveščenosti. TARGET-CE 

ima 7 pilotnih območij (eden je čezmejni) na 

področju 6 držav — Weiz (AT), Podgórzyn (PL) in 

Chrastava (CZ) – čezmejni, Zveza romanskih občin 

(IT), Split (HR), Nazarje (SI), Milanówek (PL) in 

Ferrara (IT) — in vključuje 16 občin.

PRILAGODITEV IN IZKORIŠČANJE 

RAZPOLOŽLJIVIH IKT ORODIJ ZA 

ENERGETSKO UČINKOVITOST

Cilj projekta TARGET-CE je izkoristiti IKT rešitve  

energetske učinkovitosti (spletni pregledovalniki, 

generiranje modelov 3D mest, baze podatkov, 

aplikacije za pametne telefone, finančna orodja in 

orodja za podporo odločanju itd.), ki so jih 

zagotovili projektni partnerji že izvedenih 

mednarodnih projektov, da bi omogočili napredne 

rešitve za povečanje zmogljivosti 

lokalnih/regionalnih oblasti in energetskih 

upravljavcev pri upravljanju stavb.
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