„Istnieje potrzeba ponownego połączenia
przedsięwzięć transformacji energetycznej z
lokalnymi społecznościami”
Wywiad z Zoranem Kordiciem, współzałożycielem chorwackiej
spółdzielni energetycznej Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Według pana, jakie są główne wyzwania stojące przed lokalnymi podmiotami
podczas realizacji projektów transformacji energetycznej?
Sektor energetyczny jest nadal silnie związany z paliwami kopalnymi i podmiotom
zajmującym się czystą energią trudno jest się rozwijać. Godny ubolewania jest
fakt, że krajowe cele w zakresie klimatu i energii nie są zgodne z celami ustalonymi
w porozumieniu paryskim i nie odpowiadają zaleceniom Międzyrządowego
Zespołu ds. Zmian Klimatu. Istnieje również potrzeba stworzenia ram
umożliwiających realizację społecznych przedsięwzięć energetycznych i
silniejszego ich wsparcia oraz ponownego połączenia przedsięwzięć w zakresie
transformacji energetycznej ze społecznościami lokalnymi.

Jak współpraca ze spółdzielnią może pomóc stawić czoła tym wyzwaniom?
Spółdzielnie mogą być platformami łączącymi inwestorów z przedsięwzięciami
transformacji energetycznej. Przyczyniają się one do przyśpieszenia zmian w
zachowaniu obywateli i mają do odegrania pewną rolę w rozwoju polityki poprzez
dostarczanie zaleceń wywodzących się z samych społeczności.

Będące sygnatariuszem Porozumienia miasto Križevci pokierowało pierwszym
przedsięwzięciem finansowania społecznościowego w zakresie energii
odnawialnej w Chorwacji. W jaki sposób Spółdzielnia Zielonej Energii (ZEZ)
wsparła miasto w tym przedsięwzięciu?
Dzięki EU-funded Horizon 2020 Compile project spółdzielnia ZEZ mogła rozpocząć
instalację paneli słonecznych na dachach budynków publicznych. Przyczynia się
to do osiągnięcia jednego z celów programów zarządzania lokalnego: uczynić
Križevci samowystarczalnym energetycznie do 2030 roku.

Ogólnie jak by pan opisał swoje doświadczenie w kierowaniu przedsięwzięciami
transformacji energetycznej we współpracy z władzami lokalnymi w Chorwacji?
Nasze doświadczenia we współpracy z władzami lokalnymi są w większości
pozytywne! Większość miast dostrzega pozytywne wyniki takich przedsięwzięć i
wykazuje znacznie większe zainteresowanie wypełnianiem luki między
obywatelami a przedsięwzięciami energetycznymi niż ma to miejsce na innych
szczeblach władzy.

Jak udało się zapewnić udział obywateli w Križevci? Czy inne podmioty wyraziły
zainteresowanie takimi innowacyjnymi systemami finansowania?
Zainteresowanie inwestycjami wśród obywateli było znacznie większe niż
oczekiwano. Nasza ostatnia kampania została w pełni sfinansowana w ciągu 48
godzin i udało nam się zgromadzić 5 razy większe zainteresowanie niż to, czego
potrzebowaliśmy. Obywatele wykazali duże zainteresowanie inwestowaniem w
przedsięwzięcia transformacji energetycznej.
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