„Reikia vėl atstatyti ryšį tarp perėjimo prie naujos
energetikos sistemos projektų ir vietos
bendruomenių“
Pokalbis su vienu iš Kroatijos energetikos kooperatyvo vienas
steigėjų Zoran Kordić Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Kokie yra, jūsų nuomone, pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria vietos dalyviai
įgyvendinant pereinamojo energetikos laikotarpio projektus?
Energetikos sektorius yra vis dar pernelyg priklausomas nuo iškastinio kuro, todėl
švarios energijos tiekėjams sunku plėstis. Liūdna, kad nacionaliniai klimato ir
energetikos tikslai nėra suderinti su Paryžiaus susitarime nustatytais tikslais ar su
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitų rekomendacijomis. Be to
reikalinga didesnė parama bendruomenės energetikos projektų sistemos
įgyvendinimui bei ryšio tarp perėjimo prie naujos energetikos sistemos projektų
ir vietos bendruomenių atstatymas.

Kaip bendradarbiavimas su kooperatyvu gali padėti įveikti šiuos iššūkius?
Kooperatyvai gali tapti platforma, kuri sujungs investuotojus su perėjimo prie
naujos energetikos sistemos projektais. Jie prisideda prie piliečių elgsenos
pokyčių ir vaidina svarbų vaidmenį kuriant politiką, nes teikia vietos lygmens
rekomendacijas.

Paktą pasirašęs miestas Križevci vadovavo pirmajam atsinaujinančiųjų išteklių
energijos sutelktinio finansavimo projektui Kroatijoje. Kokiu būdu Žaliosios
energijos kooperatyvas (ZEZ) šiame projekte suteikia paramą miestui?
EU-funded Horizon 2020 Compile project projekto dėka ZEZ pastūmėjo saulės
kolektorių įrengimą ant viešųjų pastatų stogų. Tai padeda pasiekti vieną iš vietos
valdymo darbotvarkės tikslų: iki 2030 m. Križevci turėtų būti energijos požiūriu
savarankiškas miestas.

Kaip bendrais bruožais apibūdintumėte savo patirtį, įgyvendinant energetikos
pertvarkos projektus kartu su Kroatijos vietos valdžios institucijomis?
Mūsų patirtis dirbant su vietos valdžia dažniausiai yra teigiama. Dauguma miestų
supranta teigiamus tokių projektų rezultatus ir rodo daug didesnį susidomėjimą
kurti sąsajas tarp piliečių ir energetikos projektų nei kiti valdžios atstovų lygiai.

Kaip buvo žiūrima į piliečių dalyvavimą Križevci mieste? Ar kiti suinteresuotieji
subjektai buvo susidomėję tokiomis naujoviškomis finansavimo schemomis?
Piliečių noras investuoti buvo žymiai didesnis nei tikėtasi. Mūsų naujausia
kampanija gavo visą finansavimo sumą vos per 48 valandas, ir mums pavyko
pasiekti 5 kartus didesnio susidomėjimo nei iš tikrųjų mums reikėjo. Piliečiai
demonstravo didelį norą investuoti į energetikos pertvarkos projektus.
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