„Projekty energetickej transformácie treba
znovu prepojiť s miestnymi komunitami“
Rozhovor so Zoranom Kordićom, spoluzakladateľom chorvátskeho
energetického družstva Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Aké sú podľa vás hlavné výzvy, ktorým čelia miestni aktéri pri realizácii projektov
v oblasti energetickej transformácie?
Odvetvie energetiky je stále silne naviazané na fosílne palivá a aktérom v oblasti
čistej energie sa preto ťažko rozvíja. Je poľutovaniahodné, že národné ciele v
oblasti klímy a energetiky nie sú v súlade s cieľmi stanovenými v Parížskej dohode
ani odporúčaniami Medzivládneho panelu pre správy o zmene klímy. Chýba aj
silnejšia podpora a podporný rámec v oblasti energetiky Spoločenstva. Projekty
energetickej transformácie treba znovu prepojiť s miestnymi komunitami.

Ako môže spolupráca s družstvom pomôcť čeliť týmto výzvam?

Družstvá môžu byť platformami, ktoré prepájajú investorov s projektmi
energetickej transformácie. Prispievajú k posunu vpred v správaní občanov a
zohrávajú úlohu pri tvorbe politík tým, že poskytujú odporúčania priamo z praxe.

Signatárske mesto Dohovoru Križevci realizovalo prvý crowdfundingový projekt
pre obnoviteľnú energiu v Chorvátsku. Ako podporu poskytlo v tomto projekte
mestu Družstvo Zelená energia (ZEZ)?
Vďaka EU-funded Horizon 2020 Compile project dokázalo družstvo ZEZ
naštartovať realizáciu solárnych panelov na strechách verejných budov. To
prispieva k dosiahnutiu jedného z cieľov agendy miestnej správy vecí verejných:
zabezpečiť Križevcienergetickú sebestačnosť do roku 2030.

Ako by ste opísali vaše skúsenosti z riadenia projektov energetickej transformácie
v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy v Chorvátsku?
Naše skúsenosti s orgánmi miestnej samosprávy sú zväčša pozitívne! Väčšina
miest si uvedomuje pozitívne výsledky takýchto projektov a prejavuje oveľa väčší
záujem o preklenutie priestoru medzi občanmi a energetickými projektmi, než je
tomu na iných úrovniach verejnej správy.

Ako bola prijaté zapojenie občanov v Križevci? Prejavili aj iné zainteresované
strany záujem o takéto inovatívne formy financovania?
Záujem občanov o investície bol vyšší, než sa očakávalo. Naša posledná kampaň
získala plnú sumu prostriedkov v priebehu 48 hodín a podarilo sa nám vzbudiť 5krát väčší záujem, než aký sme potrebovali. Občania prejavili silný záujem o
investície do projektov energetickej transformácie.
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