SE ŽELIŠ VKLJUČITI IN MREŽITI Z
DRUGIMI ENERGETSKIMI SKUPNOSTMI?

SODELUJ
IN DELI

Poveži se s
projektom
NEWCOMERS!

svoje poznavanje
energetskih
skupnosti
v projektu
NEWCOMERS!

Projekt NEWCOMERS (Nove čiste
energetske skupnosti v spreminjajočem
se evropskem energetskem sistemu,
ang. New Clean Energy Communities in
a Changing European Energy System)
oblikuje praktična priporočila, kako
podpreti nove energetske skupnosti
in razviti njihove potencialne koristi za
državljane in Energetsko unijo.

RAZIŠČI NOVE ENERGETSKE SKUPNOSTI

Koristi
sodelovanja so:
→ izmenjava znanja in
skupno učenje ter
→ priložnost za
soustvarjanje
prihodnjih
nacionalnih in
evropskih politik
energetskih
skupnosti.

Prijavi se na
e-novice

newcomersH2020.eu

Projekt NEWCOMERS raziskuje naslednje vidike
delovanja novih energetskih skupnosti:

DELEŽNIKI IN
TEHNOLOGIJE

SODELUJ
IN DELI
INOVATIVNI
POSLOVNI MODELI
ENERGETSKIH
SKUPNOSTI

DELJENJE
ZNANJA

REGULATORNI
IN POLITIČNI
OKVIRJI

NIZKOOGLJIČNI
VIRI ENERGIJE

NAPREDNI
ENERGETSKI
SISTEMI

svoje poznavanje
energetskih
skupnosti
v projektu
NEWCOMERS!

EKONOMSKI
IN DRUŽBENI
VIDIKI

Koristi
sodelovanja so:
→ izmenjava znanja in
skupno učenje ter
→ priložnost za
soustvarjanje
prihodnjih
nacionalnih in
evropskih politik
energetskih
skupnosti.

VKLJUČEVANJE
IN SODELOVANJE

VARČEVANJE
Z ENERGIJO IN
PRILAGODLJIV
ODJEM

Prijavi se na
e-novice

newcomersH2020.eu

Ključni cilji projekta

Ključni rezultati projekta

OPREDELITI, PROUČITI IN PODPRETI
inovativne energetske skupnosti, ki želijo
prebivalce Evrope oskrbeti z varno, čisto in
dostopno elektriko

ANALIZIRATI VSAJ 10 ENERGETSKIH
SKUPNOSTI V ŠESTIH DRŽAVAH
ČLANICAH EVROPSKE UNIJE
z vidika njihovih poslovnih modelov in
potenciala za trajnostni razvoj

→ TIPOLOGIJA novih čistih energetskih skupnosti
→ PRIMERJAVA politik ter regulatornih,
infrastrukturnih in družbenih pogojev za
energetske skupnosti v šestih državah EU
→ OCENA poslovnih modelov energetskih
skupnosti
→ UMESTITEV deležnikov, njihovih povezav, znanj in
veščin na zemljevid novih energetskih skupnosti
→ RAZUMEVANJE vrednot, stališč, dojemanj
in vedenj članov in pomembnih deležnikov
energetskih skupnosti

PREPOZNATI TRENUTNO STANJE IN
PODATI PRAKTIČNE PREDLOGE
kako lahko Evropska Unija ter nacionalni in
lokalni odločevalci zagotovijo ugodne pogoje
za nove čiste energetske skupnosti

→ SOUSTVARJANJE priporočil za oblikovanje politik

SPODBUJATI UČNE PROCESE
med deležniki, povezanimi z energetskimi
skupnostmi

OSEM PARTNERJEV IZ ŠESTIH, GEOGRAFSKO
RAZPRŠENIH DRŽAV ČLANIC EU
Švedska, Velika Britanija, Nizozemska, Nemčija, Slovenija in Italija

Partnerji projekta:

Ta projekt je prejel sredstva iz
programa Evropske unije za raziskave
in inovacije Obzorje2020 v okviru
sporazuma o dodelitvi nepovratnih
sredstev št. 8337752.
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Več informacij: www.newcomersH2020.eu
 info@newcomersH2020.eu

 twitter.com/NEWCOMERS_H2020

 www.linkedin.com/company/newcomers-h2020

