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  O PROJEKTU DECARB 

Okvir podnebne in energetske politike EU določa tri ključne cilje za leto 

2030: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 40 % glede na leto 1990, 

najmanj 27 % delež energije iz obnovljivih virov energije ter izboljšanje 

energetske učinkovitosti za 27 %. Sektor premogovništva v EU 

zagotavlja delovna mesta približno 240.000 zaposlenim. Projekt DeCarb 

zato med drugim naslavlja tudi izziv povezovanja energetske tranzicije z 

razvojem in ohranjanjem delovnih mest v premogovno intenzivnih 

regijah EU. 

“Podpora 

premogovno 

intenzivnim regijam 

pri izvajanju 

pravične energetske 

tranzicije” 
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  ZADNJE NOVOSTI PROJEKTA DECARB 

Končani sta poročili A1.1  Predhodna (»Ex-ante«) ocena ekonomskega in socialnega učinka dekarbonizacije 

regij (https://www.interregeurope.eu/decarb/library/#folder=1700) in A1.2  Identifikacija dobrih praks 

dekarbonizacije in energetske tranzicije  (https://www.interregeurope.eu/decarb/library/#folder= 1700), ki sta 

dostopni na spletni strani projekta DeCarb. Poročilo A1.4 Analiza potreb po restituciji okolja in revitalizaciji 

degradiranih območij DeCarb regij bo objavljeno po študijskem ogledu (6. in 7. november), ki bo potekal v  

mestu Cottbus v Nemčiji, kjer se bo med drugim odvijala tudi razprava o ugotovitvah in rezultatih analize.  

  PREMOGOVNE REGIJE V TRANZICIJI – 6. ZASEDANJE DELOVNIH SKUPIN 

V Bruslju je 16. in 17. novembra 2019 potekalo 6. 

zasedanje delovnih skupin organizirano s strani  

Platforme za premogovne regije v tranziciji. Obravnavani 

in analizirani so bili projekti, ki so se nanašali na: a) 

‘Gospodarstvo in strukturno preobrazbo po prenehanju 

rabe premoga’, s poudarkom na gospodarski 

diverzifikaciji premogovnih regij in b) ‘Transformacijo 

energetskih sistemov in čist zrak’.  Projekt DeCarb je 

zastopal vodilni partner SZREDA, ki je sodelovala na 

šestih sejah, na katerih so bili izpostavljeni primeri 

uspešne tranzicije širom EU in mednarodne perspektive o 

premogovnih regijah v tranziciji. Na dogodku so bile 

obravnavane še tematike kot so medregionalni in socialni 

razvoj, projekti pravične tranzicije, naložbe zasebnega 

sektorja, opuščanje premoga: alternative in rešitve, izraba 

kohezijskih sredstev v premogovnih regijah ter 

prestrukturiranje elektrarn, ki delujejo na premog. 

   STROKOVNI PREGLED S STRANI   

PLATFORME ZA POLITIČNO IZOBRAŽEVANJE 

V tretjem semestru projekta DeCarb se je SZREDA, vodilni partner projekta, prijavila za strokovni pregled s 

strani Platforme za politično izobraževanje Interreg Europe (Policy Learning Platform). Pregled je na voljo 

vsem organizacijam vključenim v izvajanje projektov v okviru programa Interreg Europe. Ker se regije po vsej 

Evropi se spoprijemajo s podobnimi izzivi za katere ne obstaja splošna enotna rešitev, ponuja Platforma za 

politično izobraževanje možnost izvedbe prilagojenega strokovnega pregleda. SZREDA bo ena izmed 

izbranih organizacij, ki bo gostila strokovnjake iz celotne Evrope z namenom preučevanja specifičnih 

teritorialnih lastnosti ter priprave priporočil o razogljičenju in energetski tranziciji posameznih delov 

premogovno intenzivnih regij na tem območju. Ogled bo potekal februarja 2020.  

https://www.interregeurope.eu/decarb/library/#folder=1700
https://www.interregeurope.eu/decarb/library/#folder
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SZREDA vabi vse organizacije, ki izvajajo projekte v okviru programa Interreg Europe, da preverijo nov razpis 

za medregionalne strokovne preglede, ki je bil objavljen 9. oktobra 2019. Prijavitelji lahko oddajo svojo 

prijavo kadarkoli, dodatne informacije pa so na voljo na spletni strani projekta DeCarb in na spletni strani 

organizacije SZREDA - www.szeda.eu  

   PLATFROMA ZA 

PREMOGOVNE REGIJE V TRANZICIJI – 5. SREČANJE DELOVNIH SKUPIN   

V Bruslju je 15. in 16. julija potekalo 5. zasedanje delovnih skupin v okviru Platforme za premogovne regije 

v tranziciji, organizirano s stani Evropske komisije. Z namenom razprave o številnih prihodnjih izzivih 

evropskih regij v tranziciji, so se dogodka udeležili predstavniki centralnih, regionalnih in lokalnih oblasti ter 

širša javnost iz 41 premogovnih regij, ki se nahajajo v 12 državah Evropske unije. Glede na pomembnost 

dogodka in povezavo s projektom DeCarb, je bila kot rezultat skupnega truda Mihaele Dineve – vodilne 

projektne koordinatorke, Laure Buzatu – iz SWORDA in Lefterisa Topaloglou – iz RALGWM, Grčija,   v program 

dogodka vključena tudi predstavitev DeCarba.  Skupna prizadevanja  DeCarb projektnih partnerjev za 

medregionalno sodelovanje in združevanje, so potrdila prepričanja udeležencev, da je potrebno akcijske 

načrte in projekte razvijati v sodelovanju, saj se na ta način zagotovi usklajenost projektov ter  medsebojno 

dopolnjevanje na področju 

prizadevanj in ciljev. Prisotnost na 

tako obsežnem in motivacijskem 

dogodku je izboljšala promocijo 

projekta DeCarb ter povečala  

njegovo prepoznavnost, kar lahko 

v prihodnje prispeva tudi k 

doseganju večjih učinkov projekta.                                                                                                                                      

 

“Europe has to work together - the energy transition doesn’t stop at the border" - Katja Müller 

  POLITIKA IN PREMOGOVNE REGIJE V TRANZICIJI 

Predstavnik DeCarb partnerske organizacije iz Grčije in direktor LGA-WM (Sekretariat energetske skupnosti), 

Dr. Lefteris Topaloglou, je sodeloval v političnih pogovorih o premogovnih regijah v tranziciji in Energetski 

skupnosti, ki se je odvijal 13. septembra 2019 v Varšavi na Poljskem. Platforma za premogovne regije v 

tranziciji zajema 41 regij iz 12 držav članic, v katerih se aktivno pridobiva premog ter vključuje skupno več 

file:///C:/Users/comunication/Desktop/www.szeda.eu
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kot 900 deležnikov. Namen Platforme za premogovne regije v tranziciji je: a) Združiti  evropske, nacionalne, 

regionalne in lokalne deležnike, vključene v 

tranzicijo  ter jim omogočiti izmenjavo mnenj in 

izkušenj o skupnih vprašanjih, izzivih in možnih 

rešitvah; b) Razviti skupno razumevanje kaj 

pomeni dobro načrtovana tranzicija; c)  Vključiti 

vse deležnike v razprave  o dolgoročnih 

strategijah in prihodnjem razvoju premogovno 

intenzivnih regij, z namenom povezovanja 

nasprotno mislečih deležnikov in strani.  

  AALBORG KOT VELIKI 

NACIONALNI ZELENI TESTNI CENTER 

Danska razvojna skupina za zeleno energijo in okoljske tehnologije (The Danish Growth Team for Green 

Energy and Environment Technology) je podala predlog o ustanovitvi dveh nacionalnih testnih centrov, kjer 

bi lahko podjetja za komunalne in ostale storitve preizkusila 

nove in inovativne zelene rešitve v širšem obsegu. 

Občina Aalborg razvija in uporablja zelene rešitve ter se 

usmerja k trajnostnemu razvoju že vrsto let. Zaradi že 

obstoječe infrastrukture ob elektrarni Nordjyllandsværket bi 

bilo to območje primerno mesto za  postavitev testnega 

centra, poleg tega je uporaba  kombinacije različnih 

obnovljivih virov energije za proizvodnjo, in sicer sončne in 

vetrne energije, odpadna toplote, geotermalnih rešitev in 

večjih toplotnih črpalk,  predvidena tudi v načrtu preusmeritve 

elektrarne Nordjyllandsværket. 

   EVROPSKI TEDEN REGIJ IN MEST                     

V sklopu štiridnevnega letnega dogodka “Evropski teden regij in 

mest”, je bil v letošnjem letu eden izmed dni med drugim 

namenjen tudi mednarodni razpravi o uporabi energije iz fosilnih 

goriv in načinih premostitve ovir za uporabo zelene energije, 

podpori obnovljivi energiji ter shranjevanju energije. Predstavniki 

SZREDE so 3. dan dogodka (9. oktobra) sodelovali na delavnici, 

kjer so delili svoje izkušnje o uvajanju čiste energije. Gospa Dylag 

iz Lodzkie regije (DeCarb partner), je razpravljala o “Civilni družbi 

in energiji” ter poudarila da, “raba energije  v družbi temelji na treh 

stebrih: sočasni proizvodnji in porabi, lokalnih energetskih skupnosti ter aktiviranju dejavnosti, vodenih s strani 

skupnosti. Posamezniki bi se morali, glede na pomembno vlogo energije v sodobnem življenju, čim bolj 

vključevati v dejavnosti na področju obnovljive energije, energetske učinkovitosti in spodbujanja energetske 

Slika: Aalborg Energikoncern. Elektrarna 

Nordjyllandsværket. 
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ozaveščenosti družbe”. Sodelovali so še partnerji iz Portugalske, Španije, Slovenije in Poljske ter delili svoje 

izkušnje, ukrepe in faze povezane s procesom tranzicije v bolj zeleno Evropo.  

   DOGODEK AGORA 2019 

Energetska agencija Extremadura (Agenex), prav tako članica 

projektnega konzorcija DeCarba, je sodelovala na dogodku Agora 

2019, ki je potekal v mestu Badajoz 13. septembra letos. Na 

dogodku je bilo govora o socialno-ekonomskem vplivu 

obnovljivih virov energije in potrebah po izobraževanju v tem 

sektorju s ciljem pospešiti strokovno raven ter povečati 

konkurenčnost podjetij, ki so povezana z zeleno energijo. Gospod 

Cosme Segador, direktor agencije AGENEX, je na dogodku 

izpostavil, da “gre za sektor socialnih in ekonomskih priložnosti ter 

da obstaja potreba po nenehnem in specializiranem usposabljanju, v kolikor se strokovnjaki želijo prilagoditi 

tehnološkemu razvoju sektorja”. 

   ŠTUDIJSKI OGLED V REGIJI LUSATIA 

V začetku meseca novembra (6.–7. november) je v mestu Cottbus v 

Nemčiji potekal študijski obisk v 

okviru projekta DeCarb, ki je bil v prvi 

vrsti namenjen prenosu znanja in 

izkušenj povezanih z revitalizacijo 

degradiranih področij, kjer poteka 

pridobivanje premoga. Dogodka, ki je 

bil organiziran s strani DeCarb projektnega partnerja Ministrstva za 

gospodarstvo in energetiko Brandenburg, so se udeležili projektni partnerji, deležniki ter brandenburški 

predstavniki iz sektorja industrije in javne uprave. "Ko gre za rekultivacijo rudarskih pokrajin za prihodnost, 

predstavlja regija Brandenburg vzor Evropi. Dobre prakse rekultivacije in ponovne uporabe površin v regiji 

Lusatia lahko služijo kot načrt za druge evropske premogovne regije" 

je dejal minister za gospodarstvo, Jörg Steinbach. Del programa 

dogodka je bilo tudi srečanje ter mreženje regionalnih deležnikov in 

podjetij na večernem sprejemu, ki je potekal 6. novembra. Drugi dan 

študijskega obiska je bil namenjen ogledu demonstracijskih primerov 

revitalizacije področij po zaključku izkopavanja premoga (območje 

premogovnika Welzow-Süd), kjer je bilo udeležencem s strani 

podjetja LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG) predstavljeno delovanje 

premogovnikov v regiji ter že izvedeni rekultivacijski projekti, ki 

prikazujejo uspešno sodelovanje zasebnega in javnega sektorja z znanstvenimi ustanovami. 

http://www.agenex.net/es/
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  PROJEKTNO PARTNERSTVO  

 

Stara Zagora Regional Economic 

Development Agency (BG) 

 
Lodzkie Region (PL) 

 

Eszak-Alfold Regional Energy Agency 

Nonprofit Ltd. (HU) 

 
South-West Oltenia Regional Development 

Agency (RO) 

 

Ministry of Economic Affairs, Labour and 

Energy, State of Brandenburg (DE) 

 House of Energy (DK) 

 
Regional Association of Local Governments of 

Western Macedonia (GR) 

 
Energy Agency of Savinjska, Saleska and 

Koroska Region (SI) 

 Extremadura Energy Agency (ES) 

 

 

  STOPITE V STIK Z NAMI  

Email: decarbproject@gmail.com   

Web: https://www.interregeurope.eu/decarb/ 
 

 

  SLEDITE NAM  

 
https://www.facebook.com/DeCarb.Project/  

 
https://twitter.com/DecarbProject  

 
www.linkedin.com/company/decarb-project  

 

  O NAS 

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani medregionalnega 

programa INTERREG Europe / European Regional 

Development Fund (ERDF) 
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