RETS »Prenos znanja in izkušenj na področju sistemov obnovljivih virov energije«

Vabim vas na delavnico z naslovom

ZAGOTAVLJANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI,
NEODVISNOSTI IN TRAJNOSTI,
ki bo v sredo, 14. decembra 2011, od 10. do 14. ure, v prostorih Mestne občine Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Dvorana generala Rudolfa Maistra
Govorili bomo o energetski učinkovitosti pri obnovah in novogradnjah ter pri investicijskem vzdrževanju, o
javnih naročilih in vam hkrati predstavili kaj je bilo v letu 2011 izvedenega in skupaj z vami poiskali projekte za
leto 2012.

Kako zagotoviti energetsko učinkovitost in učinkovito zmanjšati stroške
v javnih ustanovah, na delovnem mestu in doma?

Zmorejo drugi, zato zmoremo tudi mi!
Eden izmed načinov varčevanja je učinkovita raba energije. Javni sektor je v teh pogledih zelo izpostavljen. Glede
na zakonodajne dokumente mora javni sektor doseči nadpovprečne prihranke energije. Za zagotavljanje
prihrankov je odgovoren vsak javni zavod sam. V skladu z zakonom bo tako potrebno o prihrankih tudi redno
poročati.
Izvedeli boste tudi:
 zakaj varčevati; kakšna so zakonska določila in finančni vidiki varčevanja z energijo,
 na kakšen način varčevati; kateri so ukrepi, ki kratkoročno in dolgoročno pripeljejo do nižanja stroškov
za energijo,
 zakaj je energetski menedžment potreben tudi v javnem sektorju,
 kako poiskati finančno pomoč za vaše investicije; možnosti pridobivanja sredstev na razpisih in
predstavitev javno-zasebnega partnerstva,
 kako izvajati zelena javna naročila na področju energetske učinkovitosti,
 kaj so emisije ogljikovega dioksida in kaj je ogljični odtis,
 kaj je trajnostna mobilnost in kako nabaviti energetsko učinkovita vozila?

Število mest je omejeno. Prijave sprejemamo na info@energap.si in na telefon 02/234-23-62

PROGRAM DELAVNICE

10.00

Uvodni pozdrav, podžupan MOM, g. Milan MIKL

10.15

Možnosti financiranja projektov s pomočjo sredstev EU, mag. Monika
KIRBIŠ, Projektna pisarna MOM

10.45

Razpisi Ekološkega sklada za sofinanciranje naložb v energetsko
učinkovitost in obnovljive vire energije, Marko ROJS, Energap

11.15-11.30

Odmor s prigrizkom

11-30-14-00

Trajnostna energija: dr. Vlasta KRMELJ, Energap


Slediti smernicam in zakonodaji na področju obnovljivih virov
energije



Kaj pomeni zmanjševanje emisije ogljikovega dioksida in kaj je to
ogljični odtis?



Primeri dobrih praks v okviru projekta RETS

