6. nacionalna
konferenca o
trajnostnem
upravljanju z
viri skupnosti
v sredo,
24. novembra 2021
od 9. do 12. ure

Sončno elektrarno
v vsako skupnost
... da, res v vsako! Čas za določanje ciljev in za razpravo o strategijah
je minil. Zdaj je čas za izvedbo. Na konferenci bomo izvedeli, kako v
novem pravnem kontekstu in z inspiracijo uspešnih praks sodelovati
pri skupnostni energetski revoluciji v Sloveniji.

spletna aplikacija Zoom
Prijavite se tukaj

Udeležba na konferenci
je brezplačna.
Dodatne informacije na
01 439 7100,
info@umanotera.org,
in na www.dovoljzavse.si.

Domači in tuji predavatelji z veliko praktičnih izkušenj nam bodo
predstavili:
- najnovejše posodobitve pravnega okvira v Sloveniji,
- konvencionalne in inovativne modele financiranja,
- faktorje uspeha skupnostnih sončnih elektrarn doma in v tujini
(Nemčija, Avstrija, Španija),
- oblikovanje učinkovitih in celovitih podpornih programov.
Med govorci bodo:
- Hans-Josef Fell, ključni pobudnik zelene energetske tranzicije,
- dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I,
- župana Tadej Beočanin (Ajdovščina) in Marko Funkl (Hrastnik),
- predstavniki mestne občine Dunaj, Zadruge sončnih elektrarn
Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo, španskih in nemških
dobrih praks …
Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih
znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah, predstavnikom
javnih zavodov, regionalnih razvojnih agencij in vsem, ki ste
zainteresirani za izvedbo (lastnih) skupnostnih energetskih projektov.

Konferenco organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt,
sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

PROGRAM

Sončno elektrarno
v vsako skupnost

9.00 Sončno elektrarno v vsako skupnost ... res v vsako!
Uvodni nagovor dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj
9.15 Skupnostne sončne elektrarne in 100% obnovljivi viri energije:
Osrednji predavanji izkušnje nemške Energiewende (s slovenskim prevodom)
Hans-Josef Fell, predsednik Energy Watch Group
Celovita podpora oskrbi s sončno energijo na Dunaju: izkoriščanje
potenciala skupnosti (s slovenskim prevodom)
Susanne Häßler in David Tudiwer, vodja projekta »PhotovoltaikOffensive« mestne občine Dunaj
10.15 (Novi) pravni okvir za skupnostne sončne elektrarne
Nacionalni okvir Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo,
Ministrstvo za infrastrukturo
(Novi) modeli financiranja za skupnostne sončne elektrarne
Urška Hercog, direktorica Zadruge sončnih elektrarn Slovenije
10.45 ODMOR
11.00 Kako vključiti vsako skupnost v energetsko revolucijo?
Okrogla miza Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina
Marko Funkl, župan občine Hrastnik
dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I
Moderira: Gaja Brecelj, direktorica Umanotere
12.00 Zaključek konference
Prijavite se tukaj
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