Sporočilo za medije (za takojšnjo objavo)

Zagnali so evropsko izobraževalno-ozaveščevalno platformo Our Energy,
namenjeno izobraževanju in ozaveščanju evropskih državljanov in energetskih
skupnosti

EU, 1. december 2020 – Projekt NEWCOMERS (New Clean Energy Communities in a Changing
European Energy System), ki je financiran v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020),
je objavil Our Energy: digitalno platformo za izobraževanje, ozaveščanje in mreženje, ki se
osredotoča na izzive delovanja energetskih skupnosti in uresničevanja nizkoogljičnega
energetskega prehoda. Platforma Our Energy ponuja kratke, interaktivne, multimedijske
predstavitve, s katerimi izobražuje, svetuje in navdihuje svoje obiskovalce.

Primarna ciljna skupina platforme Our Energy, ki je objavljena na spletnem naslovu our-energy.eu,
so energetske skupnosti, njihovi člani in drugi zainteresirani državljani, ki aktivno razmišljajo o
energetskih izzivih in se vključujejo v nizkoogljični energetski prehod. Določene vsebine platforme so
namenjene tudi oblikovalcem politik in odločevalcem, predstavnikom gospodarstva in poslovnežem,
raziskovalcem in drugim deležnikom energetskega prehoda.
Kot poudarjajo pripravljavci platforme, je namen platforme ‘prevesti’ dolge in težje razumljive,
akademsko-raziskovalne ali tehnološko-strokovne vsebine in ugotovitve, ki se oblikujejo v projektih
programa Obzorje 2020 ter v drugih programih in organizacijah, v kratke, laikom lažje razumljive in
časovno obvladljive (5- do največ 15-minutne) multimedijske interaktivne koščke informacij in znanja.
S takim pristopom želijo tudi v širšem krogu zainteresiranih evropskih državljanov spodbuditi
zanimanje za energetske teme, povezane z energetskimi skupnostmi in energetskim prehodom.
“Objava Our Energy platforme je le začetek resnega dela. Trenutno objavljenim 19 multimedijskim
vsebinam bomo redno dodajali nove, sveže. Platformo bomo gradili skupaj z drugimi projekti in
organizacijami, ki bodo želeli sodelovati in izkoristiti priložnost skupne evropske platforme za širšo
promocijo ter boljši doseg svojih raziskovalnih in drugih ugotovitev in priporočil, povezanih z
energetskimi skupnostmi in uresničevanjem energetskega prehoda,” poudarja mag. Mojca Drevenšek
iz komunikacijske svetovalnice Consensus, ki v projektu NEWCOMERS vodi komunikacijskodiseminacijske aktivnosti.
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Slovenske vsebine na evropski Our Energy platformi
Platforma, katere vsebine so na voljo v angleškem jeziku, vključuje tudi slovenska znanja, saj so v
konzorciju projekta NEWCOMERS med osmimi projektnimi partnerji kar trije slovenski partnerji. Poleg
že omenjene komunikacijske svetovalnice Consensus, ki vodi komunikacijsko-diseminacijske
aktivnosti, je družba GEN-I tehnološki partner projekta, Fakulteta za družbene vede Univerze v
Ljubljani pa raziskovalni partner. Slovenski strokovnjak s Fakultete za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani sodeluje tudi v tričlanskem znanstvenem svetovalnem odboru projekta.
Med vsebinami Our Energy platforme, ki so na voljo že ob objavi, so tudi naslednje slovenske vsebine:
- About business models and value creation (O poslovnih modelih in ustvarjanju vrednosti;
izobraževalna predstavitev, pripravljena s pomočjo Maše Mlinarič iz družbe GEN-I)
- About Slovenia’s national settings for energy communities (O slovenski nacionalni ureditvi
energetskih skupnosti; izobraževalna predstavitev, pripravljena na podlagi raziskovalnega
dela prof. Jenny Palm in dr. Katharine Reindl z Univerze Lund na Švedskem)
- About low-carbon energy sources (O nizkoogljičnih virih energije; izobraževalna
predstavitev, pripravljena s pomočjo Mojce Suvorov iz Statističnega urada RS)
- How to get energy literate – any why (Zakaj postati energetsko pismen – in kako;
svetovalna predstavitev, pripravljena v sodelovanju z mag. Mojco Drevenšek iz
komunikacijske svetovalnice Consensus in društva EN-LITE)
- Hear from Andrej Gubina on the importance of collaboration among engineers and social
scientists (Prisluhnite Andreju Gubini na temo pomena sodelovanja med inženirskimi in
družboslovnimi strokovnjaki; povzetek intervjuja z izr. prof. dr. Andrejem Gubino s
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani).

Prijavite se na e-novičnik za redno obveščanje o novostih na Our Energy
Ekipa projekta bo Our Energy platformi redno dodajala nove multimedijske interaktivne vsebine.
Prijavite se na njihov e-novičnik in si zagotovite, da boste obveščeni o novih vsebinah in dodatnih
funkcionalnostih platforme, ki jih načrtujejo v prihodnjem letu. V letu 2021 bodo namreč Our Energy
nadgradili v platformo za mreženje med zainteresiranimi evropskimi državljani, energetskimi
skupnostmi, strokovnjaki in odločevalci. Na e-novičnik se lahko prijavite tako na platformi Our Energy
(our-energy.eu) kot tudi na predstavitvenem spletnem mestu projekta NEWCOMERS:
newcomersH2020.eu
Več
o
projektu
NEWCOMERS,
raziskovalnih
ciljih
in
projektnem
konzorciju:
www.newcomersH2020.eu. Predstavitveno zgibanko projekta NEWCOMERS v slovenskem jeziku
najdete tukaj: https://www.newcomersh2020.eu/upload/files/newcomers_leaflet_SI.pdf
Sledite nam:
Twitter: @NEWCOMERS_H2020
LinkedIn: newcomers-h2020
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