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O PROJEKTU
Cilj projekta ENTRAIN so zmanjšanje rabe fosilnih goriv in emisij CO2, izboljšanje kakovosti
zraka ter povečanje socialno-ekonomskih koristi za lokalne skupnosti.
Kako?
Z izboljšanjem zmogljivosti javnih organov za razvoj in izvajanje lokalnih strategij in
akcijskih načrtov za povečanje uporabe endogenih obnovljivih virov energije
(OVE) v majhnih omrežjih daljinskega ogrevanja.
S pravilnim upravljanjem se lahko sistemi daljinskega ogrevanja, ki temeljijo
na lokalnih obnovljivih virih toplote (sončna energija, biomasa, odpadna
toplota, toplotne črpalke in geotermalna energija), izkažejo kot trajnostna
nizkoogljična rešitev za proizvodnjo in distribucijo toplote.

Naš vzor
Po zgledu dobrih praks na področju
energetskega načrtovanja v Avstriji in Nemčiji, z
naprednim energetskim planiranjem in z
dolgoletnimi izkušnjami na področju daljinskega
ogrevanja bodo podane smernice na različnih
področjih (primer QM Heizwerkw).
Več na spletu:
https://bit.ly/2OS80El

Komunikacijski seminar
Naš partner APE FVG se je 9. in 10.
septembra na čudoviti lokaciji udeležil
komunikacijskega seminarja za deležnike
programa Interreg Central Europe.
Uganite, kje smo bili?
Poiščite na povezavi:

https://bit.ly/2oAujnr

Konferenca o energiji iz
biomase
Na konferenci 26. septembra v Würzburgu
(Nemčija) so partnerji Harald Thorwarth, Thomas
Pauschinger in Jakob Binder predstavili projekt
ENTRAIN, in sicer specifično temo "Kombinacija
solarne toplotne energije in biomase."
Odlična priložnost za omembo projekta:
https://bit.ly/2IU0eWT

Sestanki lokalnih deležnikov
Kako v naš projekt vključiti lokalne deležnike?
Ustanovili bomo 5 regijskih svetovalnih skupin deležnikov (RSAG), in sicer za vsako ciljno regijo
po eno skupino, ki bo ključnega pomena za izvajanje in doseganje ciljev projekta ENTRAIN.
Srečali se bomo z lokalnimi in regionalnimi deležniki, javnimi službami daljinskega ogrevanja,
energetskimi in razvojnimi agencijami ter potrošniki.
Skupine lokalnih deležnikov delujejo kot regionalna in transnacionalna interesna omrežja, ki
bodo sodelovala pri izvedbi petih začetnih raziskav in petih lokalnih akcijskih načrtov.
Prva srečanja se začenjajo jeseni. Ostani na vezi!
https://bit.ly/2OS80El

Spremljajte projekt ENTRAIN:
Konferenca o energiji iz biomase - Rottenburg, 27/11

