Pažintiniai vizitai – 1-asis etapas
Geroji praktika ir tarpregioninis mokymasis

Naujienlaiškis Nr.3

Trečiasis projekto INTENSIFY naujienlaiškis skaitytojus supažindina su gerąja
INTENSIFY projekto partnerių patirtimi, kurią jie pristatė pažintinių vizitų, vykusių 2019
m. birželio – lapkričio mėnesiais metu. Projekto partnerių delegacijos lankėsi Milton
Keynes (JK), Korke (Airija), Almadoje (Portugalija), Zadare (Kroatija) ir Treviso (Italija).
Parinkti ir pristatyti bendruomenių įsitraukimo į CO2 emisijų mažinimą gerosios praktikos
pavyzdžiai iliustravo, kaip sėkmingai pasirinkti tikslines grupes, motyvuoti bendruomenes,
jas skatinti naudojant finansines priemones bei kurti skaitmenines socialines platformas,
leidžiančias palaikyti glaudų ryšį su bendruomenėmis.
Šiame naujienlaiškyje pristatomi elektrinių transporto priemonių naudojimo Milton
Keynes pavyzdžiai, elektrinių paspirtukų sėkmės istorija Zadaro mieste, o taip pat Korke,
Almadoje ir Treviso vykdomi šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimo
projektai, kuriuose aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės.

Bendradarbiavimas su visuomene, siekiant sumažinti transporto
išmetamų teršalų kiekį Milton Keynes (JK) savivaldybėje

2019 m. rugsėjo 2–3 d. Milton Keynes (JK) organizuotame pažintiniame vizite
dalyvavo projekto partnerių delegacijos iš Korko miesto tarybos, Trevizo provincijos ir
Energieavantgarde
e.V
(Saksonijos
Anhalto regiono, Vokietija). Vizito tikslas
- susipažinti su Milton Keynes
vykdomomis
transporto
sektoriaus
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio mažinimo iniciatyvomis,
kuriose
aktyviai
dalyvauja
vietos
bendruomenė.
Milton Keynes miestas įkurtas prieš 52 metus. Nuo septintojo dešimtmečio jis
vystomas kaip „žaliasis“ miestas, čia planuojama ir įgyvendinama daug novatoriškų
iniciatyvų ir projektų.
Siekdama prisidėti prie klimato švelninimo, Milton Keynes savivaldybė tarp kitų
savo strateginių tikslų nusprendė siekti, kad iki 2022 m. net 23% naujai parduotų
automobilių būtų varomi elektra, o tuo pačiu įsipareigojo plėsti elektromobilių įkrovimo
infrastruktūrą. Savivaldybės tikslas - iki 2030 tapti CO2 neutralia teritorija. Dalis priemonių
jau pradėtos įgyvendinti: pastatyta 8 vietų greitojo elektromobilių įkrovimo stotis, šiuo
metu didžiausia Jungtinėje Karalystėje (https://evexperiencecentre.co.uk/charging-hubofficially-inaugurated-in-milton-keynes/); įsteigtas „Elektrinių transporto priemonių
patirties centras“, kuriame galima išbandyti važiavimą elektromobiliu, išsamiau susipažinti
su
elektromobilių
techninėmis
galimybėmis
(daugiau
informacijos
https://evexperiencecentre.co.uk/) .

Savivaldybėje vykdomas unikalus robotų - kurjerių projektas, kur savaeigiai robotai
pristato gyventojams prekes iš prekybos centrų bei karštą maistą iš aplinkinių restoranėlių
(https://youtu.be/AbQN-a2d1s0). Milton Keynes mieste kursuoja 8 elektriniai autobusai,
pakeičiantys 7 dyzelinius autobusus. Elektroautomobilių įkrovimo stotelės įrengtos
patogiose vietose - automobilių parkavimo aikštelėse prie parko, parduotuvių, kitose
viešosiose erdvėse.

Daug įdomių šios srities naujovių ir iniciatyvų pristatyta 2019 m. rugsėjo mėn.
Millbrook mieste JK kompetencijų centro „Cenex“ organizuotame renginyje
(https://www.cenex-lcv.co.uk/).

Korko miestas siūlo daugybę gerosios patirties pavyzdžių

Trnavos ir Zadaro miestų delegacijos
dalyvavo pažintiniame vizite Korko mieste,
kur jiems gerąsias iniciatyvas ir vykdomus
projektus pristatė ir susitikimuose aktyviai
dalyvavo Korko miesto tarybos nariai ir
įvairių suinteresuotųjų grupių atsovai.
Svečiai buvo supažindinti su Airijos Klimato
veiksmų planu ir Korko miesto prisitaikymo
prie klimato kaitos strategijos projektu.
Korke daug dirbama švietimo klimato kaitos
klausimais srityje, visuomenei ne tik
suteikiama aktualių šios srities žinių, bet stengiamasi ją aktyviai įtraukti į įvairias
iniciatyvas ir vykdomus projektus. Korko Universitetinis koledžas vykdo „Žaliojo
Universiteto“ projektą, kurio tikslas – skatinti studentus mažinti savo ekologinį pėdsaką.
„Northside“ visuomeninė įmonė (NCE) „Energy-Hub“ siekia motyvuoti bendruomenes
investuoti į efektyvaus energijos vartojimo ir gyvenamų pastatų modernizacijos projektus.
Nuo 1995 m. Korke veikia Aplinkos forumas. Pagrindiniai jo tikslai - informuotumo
apie aplinkosaugą didinimas, veiksmų ir elgesio pokyčių skatinimas bei aplinkosaugos
svarbos didinimas vietos ir nacionalinėje politikoje. Vykdomu „University College Corks
Imagining 2050“ projektu siekiama užmegzti glaudesnį ryšį su vietos bendruomenėmis,
bendradarbiaujant ir įgyvendinant šiltnamio dujų išsiskyrimo mažinimo iniciatyvas.
Korko miestas dalyvauja ir Interreg
Europe
programos
finansuojamuose
„Empower“ ir „Conseed“ projektuose, kurių
veikla taip pat nukreipta į šiltnamio dujų
emisijų mažinimą, siekiant kuo didesnio
visuomenės palaikymo ir įsitraukimo.
Kiti gerosios praktikos pavyzdžiai
Korke - „Deep Energy Retrofit“ programa,
„Geresnės energijos bendruomenių“ schema
socialiniam ir privačiam būstui, laboratorijų
lankytojų centras visą gyvenimą, kuris
visuomenei demonstruoja, kaip sumažinti
atliekų kiekio susidarymą ir saugoti aplinką,
taip pat dviračių dalijimosi Korko mieste
programa.

Į šiltnamio dujų mažinimo iniciatyvas Almadoje aktyviai įtraukiamos
vietos bendruomenės
Pažintiniame vizite Almadoje dalyvavo Treviso, Zadaro ir Trnavos miestų
delegacijos. Vizitas organizuotas 2019 m. rugsėjo 25–27 d. Pamatyti gerosios praktikos
pavyzdžiai, dalyvių nuomone, gali būti sėkmingai perkelti ir įgyvendinti kitose šalyse.
Portugalijoje vykdoma nemažai atsinaujinančios energetikos srities projektų,
kuriuos sėkmingai bendradarbiaudamos įgyvendina įvairios institucijos. Projektuose
aktyviai
dalyvauja
ir
vietos
bendruomenės. Vienas gerųjų pavyzdžių –
„Coopernico“ kooperatyvo įgyvendinami
šiltnamio
dujų
emisijų
mažinimo
projektai. Kaip sėkmingas pavyzdys
minimas - Zarco mokyklos Algés mieste
renovacijos projektas, kurio metu
mokykloje įdiegtas LED apšvietimas, ant
stogo sumontuotos saulės baterijos. Šių
priemonių įdiegimas ženkliai sumažino mokyklos eksploatacines išlaidas ir išskiriamo CO2
kiekį, bei akivaizdžiai pagerino aplinkos kokybę.
Panašus pavyzdys – Almados savivaldybės įgyvendintas „Socialinio būsto
energetinio modernizavimo“ projektas.
Tam, kad jis būtų sėkmingai
įgyvendintas, reikėjo bendruomenės
palaikymo ir įsitraukimo. Atrinktas
socialinis būstas projekto metu
apšiltintas,
langai
pakeisti
daugiakameriais mediniais langais,
visame gyvenamame name įrengtas
energiją taupantis LED apšvietimas.
Vizito dalyvių šnekinti šio būsto nuomininkai džiaugėsi mažesnėmis energijos sąnaudomis
ir įgyvendintu projektu. Tokie projektai yra tiek ekonomiškai, tiek socialiai labai naudingi.
Vizito Almadoje metu dalyviai susipažino ir su kitomis socialiai atsakingo verslo ir
ekologiškomis iniciatyvomis. Čia gyventojų patogumui kursuoja novatoriškas autobusas,
vadinamas „Sveikatos Autobusu“, kuris važiuoja maršrutu, jungiančiu visas svarbiausias
miesto medicinos įstaigas, ligonines ir mokyklas. Jis yra išsiskiriantis iš kitų miesto
autobusų, lengvai atpažįstamas, o maršrutas pažymėtas raudona linija ant kelio. Keleiviams
reikia tik stovėti ant šaligatvio ties raudona linija ir rankos pakėlimu sustabdyti autobusą,
nes specialių sustojimo vietų šiam autobusui nėra numatyta.

Netoli Almados esančiame miestelyje Cascais siekiant taupyti elektros energiją,
viešosiose erdvėse tradicinės lemputės pakeistos LED lemputėmis. Rezultatai akivaizdžiai
byloja apie šio projekto ekonominę naudą.
Almadoje veikia ir nevyriausybinė organizacija
ReFood (https://www.refood.org/en), kuri iš restoranų surenka paruoštus perteklinius patiekalus ir juos paskirsto
nepritekliuje gyvenančioms šeimoms. Čia savanoriauja dešimtys savanorių, kurie savo
laisvalaikiu stengiasi padėti socialiai remtinoms šeimoms ir benamiams.

Vis labiau populiarėjantis elektrinių paspirtukų naudojimas Zadaro
(Kroatija) mieste

Korko miesto delegacija Zadare lankėsi 2019
metų spalio mėnesį. Labiausiai svečius domino mieste
veikianti
elektrinių
paspirtukų
sistema
(https://www.dash.city/), kuri yra labai populiari tiek
vietos gyventojų, tiek ir miesto svečių tarpe. Zadaras turistinis miestas, kuriame yra intensyvus transporto
priemonių judėjimas, o intensyviausiai jis pasireiškia
vasaros mėnesiais. Buvo ieškoma priemonių kaip
mažinti transporto spūstis ir keliamą aplinkos taršą,
pereinant prie alternatyvių transporto priemonių
naudojimo ir gyventojų pratinimo keisti ilgalaikius
įprastinius keliavimo įpročius. Zadaro savivaldybei
pavyko pasiūlyti paprastą, patogią ir nebrangią
alternatyvą – elektrinius paspirtukus, kuri sulaukė
didelio gyventojų palaikymo. Reikiamą infrastruktūrą
įdiegė ir paspirtukus nupirko čioje srityje besispecializuojanti kompanija DASH. Mieste
įrengtos keturios įkrovimo stotelės, iš viso 60 įkrovimo vietų, nupirkti 55 paspirtukai.
Sistema pradėjo veikti 2019 m. vasarą. Paslauga yra labai populiari, ją planuojama plėsti.
Numatyta 2020 m. įkrovimo stotelių skaičių padidinti iki 10 (bus 106 įkrovimo vietos), o
paspirtukų skaičių padidinti iki 100.
Sistema sėkmingai naudojasi tiek vietos gyventojai, tiek turistai. Pirmųjų keturių
mėnesių rezultatai buvo įspūdingi ir rodo, kad kiekvienas paspirtukas naudojamas
vidutiniškai šešis kartus per dieną, o vidutinis minimalus jo naudojimo laikas yra 24
minutės.

Bendruomenės įtraukimas į Trevizo provincijoje (Italija)
vykstančias iniciatyvas

Norint gyventojus aktyviau įtraukti ir paskatinti,
kad jie investuotų į mažai anglies dioksido į
aplinką išskiriančias technologijas, būtina jiems
pasiūlyti tam tikras motyvacines priemones.
Nemažą patirtį šioje srityje yra sukaupęs Trevizo
provincijos
pastatų
ir
turto
valdymo
departamentas – bendruomenėms siūlomos
energijos vartojimo efektyvumo sutartys.
Sudarius tokią sutartį, diegiamos pastatų
energetinio efektyvumo priemonės, ko pasekoje
pastebimai sumažėja tiek energijos tiekėjo, tiek
energijos vartotojo išlaidos. Mažesnės išlaidos
energijai atsiranda dėl įdiegtų energetinio
efektyvumo didinimo priemonių, gyventojams
praktiškai nereikia keisti savo vartojimo įpročių.
Provincia di Treviso šioje srityje taip pat
įgyvendina Interreg Central Europe programos
finansuojamą
projektą
TOGETHER
(https://www.interregcentral.eu/Content.Node/TOGETHER.html).
Projekte numatyta ne tik diegti energiją
taupančias priemones, bet ir skatinti
gyventojus keisti savo vartojimo įpročius.
Protingesnis ir taupesnis energijos vartojimas
mažina energijos vartojimo išlaidas ir leidžia
sutruminti energijos vartojimo efektyvumo
didinimo paskolų grąžinimo laiką, toliau
didinti energijos vartojimo efektyvumą arba
sutaupytas lėšas mokėti kaip dividendus
energijos vartotojui ir (arba) energijos tiekėjui.
Atskyrus ir gyventojams parodžius kaip sumažėja išlaidos už energijos suvartojimą jiems
keičiant vartojimo įpročius, atsiranda supratimas kokią įtaką gyventojai daro savo
gyvenamo pastato eksploatacijai ir koks yra jų anglies dioksido pėdsakas. Tai taip pat
parodo, kad keisdami savo įpročius ir elgseną gyventojai gali ženkliai sumažinti anglies
dioksido dujų išsiskyrimą.

