« Υφίσταται η ανάγκη επανασύνδεσης των
έργων ενεργειακής μετάβασης με τις
τοπικές κοινότητες »
Συνέντευξη με τον Zoran Kordić, συνιδρυτή ενός κροατικού
ενεργειακού συνεταιρισμού Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
τοπικοί δρώντες στην υλοποίηση έργων ενεργειακής μετάβασης;
Ο ενεργειακός κλάδος εξακολουθεί να είναι έντονα συνδεδεμένος με τα ορυκτά
καύσιμα και αυτό καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη φορέων καθαρής ενέργειας.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι εθνικοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια δεν
είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους που έχουν οριστεί στη Συμφωνία του
Παρισιού και δεν ακολουθούν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις
αναφορές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Υφίσταται
επίσης η ανάγκη ισχυρότερης υποστήριξης, ενός ευνοϊκού πλαισίου για τοπικά
ενεργειακά έργα και επανασύνδεσης των έργων ενεργειακής μετάβασης με τις
τοπικές κοινότητες.

Πώς μπορεί η συνεργασία με έναν συνεταιρισμό να συμβάλλει στην
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων;
Οι συνεταιρισμοί μπορούν να είναι πλατφόρμες που συνδέουν επενδυτές με
έργα ενεργειακής μετάβασης. Συμβάλλουν στην ανάδειξη της αλλαγής στη
συμπεριφορά των πολιτών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση πολιτικής, παρέχοντας συστάσεις από τη βάση.

Η υπογράφουσα το Σύμφωνο πόλη Križevci πρωτοστάτησε στο πρώτο έργο
συμμετοχικής χρηματοδότησης για την ανανεώσιμη ενέργεια στην Κροατία. Πώς
υποστήριξε η Green Energy Cooperative (ZEZ) την πόλη σε αυτό το έργο;
Χάρη στο EU-funded Horizon 2020 Compile project, η ZEZ ήταν σε θέση να
ξεκινήσει την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ στις ταράτσες δημόσιων κτηρίων.
Αυτό συμβάλλει στην επίτευξη ενός από τους στόχους της ατζέντας της τοπικής
αυτοδιοίκησης: να καταστεί η πόλη Križevci ενεργειακά αυτάρκης έως το 2030.

Γενικά, πώς θα περιγράφατε την εμπειρία σας από τον συντονισμό έργων
ενεργειακής μετάβασης με τοπικές αρχές στην Κροατία;
Η εμπειρία μας από τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές είναι κυρίως θετική! Οι
περισσότερες πόλεις αναγνωρίζουν τα θετικά αποτελέσματα τέτοιων έργων και
δείχνουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ
πολιτών και ενεργειακών έργων σε σύγκριση με άλλα επίπεδα διακυβέρνησης.

Πώς επετεύχθη η συμμετοχή των πολιτών στην πόλη Križevci; Εκδήλωσαν
ενδιαφέρον άλλοι φορείς για τέτοια καινοτόμα συστήματα χρηματοδότησης;
Το ενδιαφέρον των πολιτών για επενδύσεις ήταν πολύ μεγαλύτερο από το
αναμενόμενο. Η τελευταία καμπάνια μας χρηματοδοτήθηκε πλήρως σε διάστημα
48 ωρών και καταφέραμε να προσελκύσουμε πενταπλάσιο ενδιαφέρον από το
απαιτούμενο. Οι πολίτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση
επενδύσεων σε έργα ενεργειακής μετάβασης.
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