“Има нужда от повторно свързване на
проектите за енергиен преход с местните
общности"
Интервю със Зоран Кордич, съосновател на хърватска енергийна
кооперация Zelenaenergetskazadruga (ZEZ).

Според Вас какви са основните предизвикателства, пред които са изправени
местните играчи при изпълнението на проекти за енергиен преход?
Енергийният сектор все още силно е обвързан с изкопаеми горива, което
затруднява развитието на фирмите за чиста енергия. Жалко е, че
националните цели за климата и енергетиката нито са приведени в
съответствие с целите, определени от Парижкото споразумение, нито
следват препоръките в докладите от Междуправителствената експертна
група по изменението на климата. Също така има необходимост от по-силна
подкрепа и създаване на благоприятна рамка за енергийните проекти на
Общността и за повторно свързване на проектите за енергиен преход с
местните общности.

Как работата с кооператив може да спомогне за справянето с тези
предизвикателства?
Кооперативите могат да бъдат платформи, които свързват инвеститорите с
проекти за енергиен преход. Те допринасят за постигане на промяна в
поведението на гражданите и играят роля в развитието на политиката чрез
предоставяне на препоръки от началото.

Град, подписал Конвента Križevci, проведе първия проект за групово
финансиране за възобновяема енергия в Хърватия. Как кооперативът за
зелената енергия (ZEZ) подкрепя града в този проект?
Благодарение на EU-funded Horizon 2020 Compile project, ZEZ можа да даде
старт на изпълнението на соларни панели на покривите на обществени
сгради. Това допринася за постигането на една от целите на програмата за
местно управление: да направи Križevci енергийно независим до 2030 г.

Като цяло, как бихте описали опита ви при ръководене на проекти за
енергиен преход с местните власти в Хърватия?

Опитът ни при работата с местните власти е предимно положителен!
Повечето градове признават положителните резултати от подобни проекти
и показват много по-голям интерес към преодоляването на пропастта
между гражданите и енергийни проекти в сравнение с други нива на
правителството.

Как беше възприето участието на гражданите в Križevci? Дали други
заинтересовани страни изразяват интерес към такива новаторски схеми за
финансиране?
Гражданският интерес към инвестиции беше много по-голям от очакваното.
Последната ни кампания беше изцяло финансирана в рамките на само 48

часа и успяхме да създадем 5 пъти по-голям интерес от това, от което се
нуждаехме. Гражданите показаха силен интерес към инвестирането в
проекти за енергиен преход.
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