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Pirmieji šio penkerių
metų projekto metai
jau baigti. Projekto
partneriai pakankamai
gerai susipažino su
projekto veiklomis.
Nuo 2019 m. birželio
projekto partneriai
daugiau sužinojo apie
keturias pagrindines
temas, susijusias su
bendruomenių
įtraukimu. Tai yra:

Tikslų nustatymas
Motyvacija
Finansinės priemonės
Skaitmeninės socialinės
platformos
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Šios keturios temos yra pagrindas, kuriuo remiantis, galima užtikrinti visapusišką bendruomenių įsitraukimą
siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį. Pavyzdžiui, planuotojai turi žinoti, kurioms bendruomenėms
tikslinga taikyti CO2 mažinimo technologijų naudojimą, pvz. transporto sektoriuje elektrinių transporto
priemonių naudojimą; arba privačių namų renovacijas. Tada tikslines bendruomenes reikia motyvuoti pereiti
prie naujų produktų ir technologijų, kurie įgalintų sumažinti išmetamą šiltnamio dujų kiekį ir tuo pačiu leistų
bendruomenėms funkcionuoti kaip anksčiau. Produktai ir technologijos mažinantys išmetamą šiltnamio dujų
kiekį dažnai yra brangesni nei didesnius šiltnamio dujų išmetimus generuojančios technologijos. Taigi
bendruomenės turi žinoti apie galimas finansines paskatas, kurios padėtų joms pereiti prie mažiau taršių
alternatyvų. Kai bendruomenės pereis prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų, apie
sėkmingus pokyčius reikia pranešti kitoms bendruomenėms ir visai visuomenei. Čia ypatingai svarbus tampa
skaitmeninių socialinių platformų vaidmuo.

Keturi iš partnerių surengė po teminį
apžvalginį bendradarbiavimo renginį:
Tikslų nustatymo: Milton Keynes savivaldybė (Jungtinė Karalystė)
Motyvacijos: Treviso provincija (Italija)
Finansinių priemonių: Energieavantgarde (Vokietija)
Skaitmeninių socialinių platformų: Aplinkosaugos studijų centras
(Vitoria-Gasteiz, Ispanija)
Išsamesnė informacija apie kiekvieną iš šių teminių renginių pateikiama toliau.
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Drawnalism
Projekto komanda sudaryta iš devynių skirtingų
tautybių, kalbančių aštuoniomis skirtingomis
kalbomis. Norėdami pagerinti dalyvių supratimą
ir padėti jiems atsiminti pagrindinius kiekvieno
teminio renginio mokymosi rezultatus, Jungtinės
Karalystės įmonė „Drawnalism“ pasisiūlė pateikti
iliustracinius kiekvienos sesijos vaizdus.
Drawnalism‘o piešiniai patalpinti čia:
https://www.interregeurope.eu/intensify/library/
skiltyje, pažymėtoje „Teminių renginių grafiniai įrašai“.

Tikslų nustatymas
Milton Keinsas (Milton Keynes) yra sparčiai augantis Anglijos
miestas, esantis centre tarp Oksfordo ir Kembridžo bei dviejų
didžiausių JK miestų Birmingemo ir Londono. Miestas, be kita
ko, nukreipė transporto sektorių į šiltnamio efektą sukeliančių
dujų mažinimą. Tai davė puikius rezultatus, kadangi Miltono
Keinso piliečiams priklausančių elektrinių transporto priemonių
skaičius yra dvigubai didesnis nei JK vidurkis.
Šio renginio tikslas buvo:
• Padėti partneriams nustatyti pagrindinius išmetamo CO2
šaltinius jų mieste / rajone ir identifikuoti visas
suinteresuotas šalis
• Suprasti bendrų veiksmų galimybes sumažinti
išmetamą CO2 kiekį
• Nustatyti stipriąsias ir silpnąsias vietinių suinteresuotųjų
šalių / veiksmų grupių puses
• Ištirti miesto veiksmų ir nacionalinių CO2 tikslų sąsajas

Daugiau informacijos rasite šio renginio ataskaitoje:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_
tevprojects/library/file_1550695546.pdf
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Motyvacija
Šį renginį Trevizo provincija surengė būstinėje,
esančioje visai šalia sienos su Treviso miestu, kuris
įsikūręs prie Sile upės, už pusvalandžio kelio traukiniu
iš Venecijos. Teminiame motyvacijos renginyje buvo
nagrinėjama geriausia praktika, skatinanti
bendruomenes veikti atsižvelgiant į poreikį sumažinti
jų išmetamą šiltnamio dujų kiekį. Kalbėjo praktikai iš
Airijos komunalinių paslaugų įmonės ERVIA, Pasaulio
žaliųjų pastatų tarybos ir Treviso provincijos
administracijos. Treviso provincija aktyviai skatino
provincijos švietimo institucijas mažinti šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimą.
Šio seminaro tikslas buvo:
• Bendrai sukurti vietos bendruomenių anglies dioksido mažinimo ateities viziją
• Pateikti konkrečias priemones, skatinančias bendruomenių narius bendradarbiauti
• Keistis patirtimi
• Apibrėžti konkrečius ateities veiksmus
Dviejų dienų proceso vertinimo ataskaitą galite
rasti čia:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_
tevprojects/library/file_1561198367.pdf
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Financinės priemonės
Šio renginio dalyvius „Energieavangarde e.V“ pakvietė į gražų Vokietijos
Dessau miestą, esantį prie Mulde upės, netoli jos santakos su Elbės upe. Dessau
mieste 1920-aisiais prasidėjo „Bauhaus“ architektūrinis judėjimas. Daugeliui
projekto partnerių yra tikras iššūkis, kaip sukurti finansines priemones, kurios
padėtų bendruomenėms pereiti prie technologijų bei priemonių, leidžiančių
sumažinti šiltnamio dujų išmetimus. Šia prasme „Energieavantgarde“
nenuvylė ir pateikė dalyviams nemažai gerų pavyzdžių, tokių kaip mokyklos,
kuriose buvo atlikti esminiai atnaujinimai siekiant energijos vartojimo
efektyvumo, tam pasinaudojant regioninių bankų finansavimu.
Seminaro tikslai buvo:
- Ištirti, kokie yra abipusiai naudingi anglies mažinimo modeliai –
t.y., koks turi būti finansinis atsipirkimas, kad sukurtų naudingą
spiralę? [pavyzdys: vokiečių Stadtwerke]
- Ar tai galima įvertinti pagal bendrus kriterijus, atspindinčius
tikslus (1 tema), vietos nuosavybės struktūras (2 tema) ir vietos
realijas (pvz., nacionaliniai įstatymai)?
Ataskaitą rasite čia:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_
tevprojects/library/file_1561198634.pdf

Skaitmeninės socialinės platformos
Ketvirtąjį ir paskutinįjį teminį renginį surengė Vitorijos-Gasteizo
Aplinkos tyrimų centras. Vitorija-Gasteizas yra Ispanijos baskų krašto ir
Araba / Álava provincijos sostinė šiaurinėje šalies dalyje.
Seminaro tikslas buvo rasti atsakymus į šiuos klausimus:
• Kokie yra bendruomenės įsitraukimo platformų modeliai
(skaitmeniniai ar ne)? Kaip nuspręsti, ar „pereiti prie skaitmeninio“?
• Kaip planuoti ir įgyvendinti platformą (skaitmeninę ar ne)
• Kaip sumokėti už tai, pvz., naudojantis finansinėmis priemonėmis (3
tema)?
• Ar galima Platformą suplanuoti ar įsigyti bendrai – gal drauge su
INTENSIFY partnerias arba su kuriais nors kitais partneriais (pvz.,
regionu)?
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Pristatyti penki
pranešimai, kuriuos
galima rasti
pasinaudojus žemiau
pateiktomis
nuorodomis:
Ervia Vanessa Pulgarin-Auguilla pranešimas:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_
tevprojects/library/file_1571148367.pdf
Vanessos pranešimo santrauką galite rasti čia:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/5889/social-media-has-significant-impact/
Theo Fernandes (Lisabonos New University) pranešimas:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_
tevprojects/library/file_1571148629.pdf
Theo pranešimo santrauką galite rasti čia:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/6020/good-dsp-design-essential-for-communityengagement/
Christine Ballard pranešimas:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_
tevprojects/library/file_1571148757.pdf
Christine’ pranešimo santrauką galite rasti čia:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/5900/milton-keynes-trials-digital-social-platform/
José L. Hernández (CARTIF ) pranešimas:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_
tevprojects/library/file_1571148878.pdf
José pranešimo santrauką galite rasti čia:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/5901/cartif-backs-a-holistic-approach-to-urbanplatforms/
Alexandra Alfoldiova (University of Ss Cyril and Methodius)
pranešimas:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_
tevprojects/library/file_1571149006.pdf
Alexandra pranešimo santrauką galite rasti čia:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/6021/computer-games-engage-students/

ŽVELGIANT Į
ATEITĮ

Sekantys metai projekto dalyviams
bus įtempti. Jie kiekvienas dalyvaus
trijuose pažintiniuose vizituose ir
patys surengs po du vizitus
atvykstantiems projekto partneriams
iš kitų šalių. Kiekvieno pažintinio
vizito metu projekto partneriai ir jų
suinteresuotosios šalys sužinos apie
geriausią patirtį, kurią priimantys
miestai taiko bendraudami su
bendruomenėmis, siekdami
sumažinti šiltnamio dujų išmetimą.
Regionų partneriai taip pat
bendradarbiaus su savo
bendruomenėmis, kad nustatytų
visuomenės informuotumo lygį,
siekiant sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimą.
Rezultatai turėtų būti įdomūs.
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