„Je třeba znovu propojit projekty
transformace energetiky s místními
komunitami“
Rozhovor se Zoranem Kordićem, spoluzakladatelem chorvatského
společenství pro spolupráci v oblasti energetiky Zelena energetska
zadruga (ZEZ).

Jaké jsou podle Vás hlavní výzvy, kterým čelí místní aktéři při realizaci projektů
souvisejících s transformací energetiky?
Odvětví energetiky je stále silně vázáno na fosilní paliva a pro subjekty působící v
oblasti čisté energie to ztěžuje jejich rozvoj. Je politováníhodné, že národní cíle v
oblasti klimatu a energetiky nejsou v souladu s cíli stanovenými Pařížskou
dohodou, ani s doporučeními zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu.
Rovněž je třeba posílit podporu a vytvořit rámec pro energetické projekty
Společenství a znovu spojit projekty transformace energetiky s místními
komunitami.

Jak může spolupráce se společenstvím pomoci těmto problémům čelit?
Společenství mohou být platformami, které spojují investory s projekty
transformace energetiky. Přispívají k prosazování změn v chování občanů a hrají
roli
v
rozvoji
politiky
poskytováním
doporučení
vycházejících z praxe.

Město, které podepsalo smlouvu, Križevci, vedlo první crowdfundingový projekt v
oblasti obnovitelných zdrojů energie v Chorvatsku. Jak v tomto projektu Sdružení
zelené energie (ZEZ) město podpořilo?
Díky EU-funded Horizon 2020 Compile project, bylo sdružení ZEZ schopno zahájit
zavádění solárních panelů na střechách veřejných budov. To přispívá k dosažení
jednoho z cílů agendy orgánů místní samosprávy: vytvoření Križevci energetické
soběstačnosti do roku 2030.

Jak byste obecně popsal své zkušenosti s vedením projektů v oblasti transformace
energetiky ve spolupráci orgány místní samosprávy v Chorvatsku?
Naše zkušenosti s místními úřady jsou většinou pozitivní! Většina měst si
uvědomuje pozitivní výsledky těchto projektů a projevuje mnohem větší zájem o
překlenutí propasti mezi občany a projekty v oblasti energetiky než jiné úrovně
řízení.

Jaké zainteresovanosti občanů bylo v Križevci dosaženo? Vyjádřily ostatní
zainteresované strany zájem o tyto inovativní systémy financování?
Zájem občanů o investice byl vyšší, než se očekávalo. Naše poslední kampaň byla
plně zafinancována během pouhých 48 hodin a podařilo se nám získat 5krát větší
zájem, než jsme potřebovali. Občané projevili velký zájem o investice do projektů
v oblasti transformace energetiky.
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