View in browser

Newsletter # 3
Czerwiec 2021

Projekt wspierany przez Program Interreg Central Europe i
finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

O nas:
TARGET-CE to konsorcjum 8 partnerów projektu i 9 partnerów
stowarzyszonych. Priorytet 2: Współpraca w zakresie miast i regionów
niskoemisyjnych.
TARGET-CE to wdrożenie 7 działań pilotażowych w 6 krajach: Weiz (AT),
Podgórzyn (PL) i Chrastava (CZ) - Związek Gmin Romagna (IT), Split (HR),
Nazarje (SI), Podkowa Leśna (PL) i Ferrara (IT) trwające od 01.04.2020 31.03.2022.

W każdym newsletterze chcemy przedstawić 2 partnerów:

Partner 5
KSSENA - Agencja Energetyczna Regionu
Savinjska, Šaleška i Koroška została założona w
2006 roku w ramach programu Inteligentna
Energia dla Europy (IEE). Oferuje szeroką wiedzę
specjalistyczną, zdobytą dzięki udanej realizacji
różnych działań w dziedzinie efektywności
energetycznej (EE), eksploatacji odnawialnych
źródeł energii (OZE), zrównoważonego transportu
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Agencja świadczy szeroki zakres usług w zakresie
zarządzania energią lokalnych społeczności
(analiza i modelowanie energetyczne, edukacja i
podnoszenie świadomości, systemy informacyjne
dotyczące zarządzania energią itp.). Agencja ma
doświadczenie w opracowywaniu lokalnych
koncepcji energetycznych (LEC), planów SECAP,
strategii energetycznych i koordynacji działań na
rzecz zmniejszenia zużycia

energii/kosztów/emisje gazów cieplarnianych w
budynkach publicznych i infrastrukturze. Ponadto
KSSENA ma również odpowiednie doświadczenie
we współpracy z producentami energii,
dostawcami, operatorami systemów
ciepłowniczych, krajowymi decydentami i innymi
zainteresowanymi stronami. Wizją agencji jest
kontynuacja współpracy przy ambitnych
programach pracy, wspierających różne inicjatywy
regionalne i międzyregionalne oraz programy na
poziomie europejskim.
Kontakt: Saso Mozgan |
saso.mozgan@kssena.velenje.eu

Partner 6
Split jest drugim co do wielkości miastem w
Chorwacji z blisko 180 000 mieszkańców (około
300 000 z obszarem metropolitalnym),
największym miastem na chorwackim wybrzeżu
Adriatyku i centrum aglomeracji miejskiej Split. Jako
ważny chorwacki i śródziemnomorski ośrodek
kulturalny, uniwersytecki, gospodarczy i sportowy
Split ma ogromny potencjał przestrzenny,
zawodowy, naukowy i produkcyjny. Miasto Split
jako organizacja samorządowa posiada 12
wydziałów zatrudniających 440 osób z rocznym
budżetem ok. 120 mln euro. Jego głównym celem
jest reprezentowanie wszystkich obywateli,
poprawa jakości ich życia, wspieranie rozwoju
gospodarczego systemu lokalnego. Główne
działania: bezpieczeństwo publiczne, usługi dla
rodzin i najuboższych, usługi mieszkalnictwa
publicznego, usługi dla dzieci i nieletnich, usługi
promocji turystyki, lokalny transport publiczny,
sport, zarządzanie kulturą, system oświetlenia
publicznego, ochrona środowiska i dziedzictwa
kulturowego. Departament ds. Funduszy
Międzynarodowych i Unijnych liczy 21 członków,
ale zgodnie z tematyką projektu tworzy zespoły
eksperckie z innych Departamentów do
współpracy przy realizacji projektów.
Kontakt:
Radojka Tomašević I
radojka.tomasevic@split.hr

TARGET-CE : Wizualizacja 7 lokalizacji
pilotażowych 
Poniższa mapa jest przeglądarką online, która umożliwia
przeglądanie 7 lokalizacji pilotażowych projektu Interreg-CE i
szybkie wyświetlanie ich informacji na mapie. Więcej
informacji pod linkiem: https://arcg.is/1qyama

AKCJE PILOTAŻOWE W TARGET-CE
SIPRO - Akcja Pilotażowa w

Ferrarze
Celem akcji pilotażowej jest wsparcie gminy Ferrara
w przyjmowaniu inteligentnych narzędzi
energetycznych mających na celu poprawę
charakterystyki energetycznej budynków również
poprzez identyfikację narzędzi finansowych;
zwiększyć rozpowszechnianie i podnoszenie
świadomości na temat kwestii energetycznych,
zacznij od próby gospodarstw domowych i
obywateli, do których dotarł CitiEnGov i zaangażuj
więcej rodzin Podczas realizacji akcji pilotażowej
tablica CitiEngov Energy została rozszerzona do
45 budynków zlokalizowanych w części dzielnicy
„Giardino” w Ferrarze.
Zakres prac obejmuje analizę pod kątem
energetycznym szeregu budynków (45), głównie
mieszkalnych, znajdujących się w tym samym
sąsiedztwie. Po fazie analizy można by w
przyszłości określić strategie i działania sprzyjające
redukcji zużycia energii dla całego
zidentyfikowanego obszaru miasta.

Odświeżono Platformę OnePlace
3D
Działania związane z kapitalizacją naszych
ostatnich 8 projektów zostały sfinalizowane. Cały
interfejs użytkownika platformy OnePlace ma nowy
układ, aby zapewnić dostęp do wcześniejszych
wyników i rozwiązań dotyczących efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Ponadto wszystkie 7 akcji pilotażowych jest
dostępnych w 3D w module 3DEMS, a użytkownik
może przeszukiwać budynki 3D w celu pobrania,
wizualizacji i analizy dostarczonych informacji
związanych z energią. OnePlace będzie bazą dla
nadchodzących działań pilotażowych i szkoleń.
więcej o OnePlace 3D

NEWS

Spotkanie Projektowe w
Weiz (AT) 01-02 lipiec
2021
Centrum Energii i Innowacji Weiz było
gospodarzem spotkania
partnerskiego, które odbyło się w
trybie hybrydowym. Partnerzy EUWT
Novum, MAE (PL), FBK (IT), KSSENA
(SI) i WEIZ (AT) byli osobiście obecni,
pozostali partnerzy byli połączeni
online.
Wszyscy partnerzy zaprezentowali
swoje postępy i planowane działania
podczas pierwszego dnia. Drugi dzień
został wykorzystany na roczny
przegląd wykonanych działań (MidTerm Review) przez organ
administracyjny.

Udział w publicznym
wydarzeniu promocyjnym
i komunikacyjnym
Partnerzy TARGET-CE: FBK, MAE,
W.E.I.Z. oraz EUWT NOVUM wzięły
udział w I Webinarium dotyczącym
magazynowania energii w ramach
projektu Store4HUC w dniu 23
czerwca 2021 r.
W ramach tego wydarzenia
zademonstrowano cztery miejskie
przykłady, w jaki sposób pomyślnie
zintegrowano systemy
magazynowania energii do
ogrzewania i produkcji energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Lendava (SLO), Weiz (AT), Cueno (IT),
Bračak Manor (HR).
.

Przykłady najlepszych
praktyk na obszarze
transgranicznym PL/CZ
Kolejne spotkanie w ramach Spotkań z
Burmistrzami zostało zorganizowane
11 czerwca 2021 r. przez naszego
partnera Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej NOVUM z
o.o. Przedstawiciele gmin z Polski i
Czech rozmawiali o dobrych
praktykach w zakresie efektywności
energetycznej. Podczas spotkania
zaprezentowano narzędzie 3DEMS,
które wywołało ogromny entuzjazm
władz publicznych. Rozmowy o
najlepszych praktykach w zakresie
efektywności energetycznej – na
przykładzie wybranych gmin z Polski i
Czech

Zrównoważony rozwój
energetyczny, kampania
uświadamiająca w
sektorze publicznym
Celem jest monitorowanie zmian
behawioralnych pracowników Bassa
Romagna przed i po komunikacji oraz
kampania uświadamiająca na temat
zużycia energii, która rozpocznie się w
najbliższych miesiącach. Wyniki
ankiety pokazują interesujące
rozważania na temat postrzegania
oszczędności energii przez jednostki,
zespoły i instytucje. Większość
pracowników deklaruje zmianę
podejścia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Spotkanie Grupy
Roboczej i Spotkanie z
Burmistrzami w Weiz (AT)
2 wydarzenia w ostatnim tygodniu
kwietnia: Spotkanie Grupy Roboczej w
dniu 23 kwietnia: Koordynacja
dalszego planowania energetycznego
i środowiskowego dla Weiz, w
szczególności zbierania danych dla
pilota Weiz (Boostee-CE), dla którego
zostanie stworzona platforma
wspólnego zbierania i
przechowywania danych
nieosobowych z funkcją importu i
eksportu.
Spotkanie z burmistrzami 30 kwietnia
wymiana energetyczna z projektem
Interreg ATHU E&C Toolbox z 42
uczestnikami i 6 kluczowymi
prelegentami, WEIZ zaprezentował
projekt TARGET-CE oraz Porozumienie
Burmistrzów.

Spotkanie z Burmistrzami
z gminami prowincji
Ferrara
Spotkanie koncentrowało się na
projekcie Target-CE i szczegółowo na
realizacji działań pilotażowych
Ferrarze, Przegląd strategii i
instrumentów finansowych dla:
efektywności energetycznej
budynków publicznych, społeczności
energetyczne, zrównoważona
mobilność, okrągły stół i szczegółowe
pytania również za pośrednictwem
krótkiego kwestionariusza
internetowego w celu
zidentyfikowania priorytetowych
problemów i interwencji w każdej
gminie.
Wydarzenie odbyło się online.

Prezentacja działań w
zakresie kapitalizacji na
konferencji zamykającej
projekt eCentral

Wspólne spotkanie
projektowe online 2
lutego 2021 r.

FBK (Lider Projektu TARGET-CE)
zaprezentował nasze działania w
zakresie kapitalizacji na konferencji

Spotkanie projektowe online ze
wszystkimi partnerami w celu
omówienia bieżących i przyszłych

zamykającej projekt eCentral
„Innowacyjne finansowanie dla
energooszczędnego budynku
użyteczności publicznej”

działań na rzecz kapitalizacji
BOOSTEE-CE, Energy@School,
eCentralproject, Feedschool,
CitiEnGov, GreenSoul, Interreg
Empower i PANEL2050 oraz ich
wdrożenia w 7 obszarach
pilotażowych

W celu uzyskania dalszych informacji o projekcie i działaniach,
skontaktuj się z partnerem krajowym:
m.kruk@mae.com.pl

W ramach realizacji projektu TARGET-CE, projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG
Central Europe, należy przyjąć, że partnerzy projektu są administratorami
danych osobowych zgromadzonych w bazie danych wszystkich interesariuszy
projektu

Śledź nas w mediach
społecznościowych!
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