„Szükségessé vált az energiaátalakítási
projektek helyi közösségekkel történő újbóli
összekötése”
Interjú Zoran Kordić-csal, a horvát energiakezdeményezés
társalapítójával Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Ön szerint melyek azok a legfőbb kihívások, amelyekkel a helyi szereplőknek
szembesülniük kell az energiaátalakítási projektek végrehajtása során?
Az energiaszektor még mindig erős szálakkal kötődik a fosszilis
tüzelőanyagokhoz, ami megnehezíti a tiszta energiaszereplők fejlődését.
Sajnálatos, hogy a nemzeti klíma-, és energiaügyi célkitűzések nem illeszkednek
a Párizsi Megállapodás által kitűzött célokhoz, és az Éghajlatváltozási
Kormányközi Testület jelentéseiben megfogalmazott ajánlásokat sem követik.
Erősebb támogatásra is szükség van, valamint arra is, hogy létrehozzunk egy
cselekvőképes keretet a közösségi energiaprojektek számára és újból
összekössük az energiaátalakítási projekteket a helyi közösségekkel.

Hogyan segíthet egy ilyen együttműködés szembenézni a kihívásokkal?
Az együttműködések olyan platformok is lehetnek, amelyek összekötik a
befektetőket az energiaátalakítási projektekkel. Hozzájárulnak ahhoz, hogy
elősegítsék a polgárok magatartásának megváltozását és a mélyről jövő
javaslatok felkínálásán keresztül szerepet játszanak a politika kialakításában.

Covenant aláíró város Križevci vezette Horvátországban az első megújuló
energiával kapcsolatos, közösségi finanszírozású projektet. Hogyan támogatta a
várost a Zöld Energia Együttműködés (ZEZ) ebben a projektben?
Az EU-funded Horizon 2020 Compile project köszönhetően, a ZEZ képes volt útnak
indítani a középületek tetőin elhelyezett napelemek felszerelésének
végrehajtását. Ez hozzájárult a helyi önkormányzat menetrendjében szereplő
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Általánosságban hogyan írná le az energiaátállási projektek horvátországi helyi
önkormányzatokkal karöltve történő vezetésével kapcsolatos tapasztalatait?
A helyi önkormányzatokkal történő közös munkával kapcsolatos tapasztalataink
többnyire pozitívak! A legtöbb város felismeri az ilyen projektek pozitív
következményeit és sokkal nagyobb érdeklődést mutat a polgárok és az
energiaátalakítási projektek közti szakadék áthidalásával kapcsolatban, mint a
más szinteken lévő kormányzati szervek.

Hogyan fogadták a polgári részvételt Križevcivárosában? Más érdekelt fél is
mutatott érdeklődést az ilyesfajta innovatív finanszírozási rendszerekkel
kapcsolatban?
Az állampolgári érdeklődés a vártnál magasabb volt. A legutóbbi kampányunk
teljes finanszírozási szintjét alig 48 óra leforgása alatt értük el és sikerült a
szükséges érdeklődés ötszörösét produkálnunk. A polgárok erős érdeklődést
mutattak az energiaátalakítási projektekbe történő befektetésekre vonatkozóan.
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