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SURADNJA
Kontinuirana suradnja se nastavlja i od kuće
Inicijativa #ostanidoma i dalje traje, no pobrinuli smo se da Vam ne bude dosadno.
ENTRAIN aktivnosti se nastavljaju, a u nastavku donosimo pregled proteklih aktivnosti.
Početno istraživanje o ciljanim područjima (Friuli Venezia Giulia, Vzhodna Slovenija,
Neckar-Alb, Mazowieckie, Sjeverozapadna Hrvatska)
Smjernice za evaluaciju potencijala korištenja OIE za grijanje
Evaluacija potencijala korištenja OIE za grijanje u ciljanim područjima
Na sastancima radnih skupina posljednjih mjeseci započeli smo raditi na ostvarenju ciljeva
ENTRAIN-a u našim ciljanim regijama: https://bit.ly/3dITE3c

Zemlja bioenergetskih
naselja
U njemačkoj saveznoj pokrajini BadenWürttemberg tijekom posljednjih 15
godina uspješno je pokrenuto nekoliko
projekata bioenergetskih naselja,
pokazujući kako je moguće uspješno
integrirati OIE i centralne toplinske
sustave u ruralnim područjima.
https://bit.ly/2WPvZb8

Postoji li potencijal za
korištenje OIE za grijanje
na tvom području?
Koliki je potencijal za opskrbu toplinskom
energijom korištenjem područnih sustava
grijanja na OIE, na lokalnoj ili regionalnoj
razini? Kako se ovaj potencijal može
izračunati? Saznajte u ENTRAIN
smjernicama:
https://bit.ly/2Up3zmW

Korištenje biomase i
solarne energije u
Sjeveropadnoj Hrvatskoj
Procjena potencijala korištenja OIE za
grijanje na području Sjeverozapadne
Hrvatske je pokazala da bi korištenje
biomase moglo zadovoljiti 1/3 ukupne
potražnje za toplinskom energijom na tom
području...a koliki se tek potencijal skriva u
krovovima okupanima suncem?
https://bit.ly/2UOiXbz

Radionice
Jedan od ciljeva projekta ENTRAIN je i prijenos znanja i iskustva na regije s manje iskustva u
provođenju projekata područnog grijanja na OIE. Kroz pet planiranih radionica, austrijski i
njemački projektni partneri podijelit će svoje znanje i vještine s ostalim projektnim
partnerima kako bi oni kroz daljnje radionice prenijeli to znanje na sve zainteresirane
sudionike u njihovoj regiji. Tema druge radionice je izračun troškova sustava područnog
grijanja na OIE i odabir odgovarajućeg modela financiranja, a radionica će se održati 18. lipnja
u Krakovu u Poljskoj ili alternativno kao webinar. Nakon provedene radionice, projektni
partneri iz ciljanih regija će organizirati obuke lokalnih dionika.
Na konferenciji o energiji iz biomase koju je 27. studenog 2019. godine organizirala
Visoka škola primijenjenih šumarskih znanosti u Rottenburgu u Njemačkoj
razgovarali smo o mogućnostima korištenja grijanja na drvo i solarnu energiju.
https://bit.ly/2UDxPsU

Sljedeći korak: 5 Regionalnih akcijskih planova kojima se potiče
primjena OIE u područnim sustavima grijanja

www.interreg-central.eu/entrain

