Glasilo, št. 1, maj 2020

Training for Energy Consumers Empowerment Project –
TRECE
Usposabljanje svetovalcev za opolnomočenje končnih
energetskih potrošnikov –
TRECE
Projekt TRECE se izvaja pod okriljem evropskega program Erasmus+. Začel se je oktobra 2019 in se
konča oktobra 2021. Trajanje projekta je 24 mesecev.
V projektu sodeluje 5 organizacij iz 5 evropskih držav:
- SGS TECNOS (Španija) kot vodilni partner,
- CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI CURATE SI EFICIENTA IN ROMANIA ENERO ASOCIATIE,
Romunija (projektni partner),
- CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION, Grčija (projektni partner),
- SOFIA ENERGY AGENCY ASSOCIATION, Bolgarija (projektni partner),
- Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), Slovenija (projektni partner).
Cilj Evrope je prehod na čisto energijo, z zavezo k zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 40% do leta
2030. Uspešen prehod na čisto energijo zahteva od evropskih državljanov sprejemanje odgovornosti,
prilagajanje, sprejemanje novih tehnologij in aktivno sodelovanje na trgu. Poleg tega bi moral
prehod na čisto energijo zagotoviti zaščito ranljivih potrošnikov pred energetsko revščino. Po
podatkih Observatorija za energetsko revščino bo energetska revščina prizadela več kot 50 milijonov
EU gospodinjstev. Tem potrošnikom želi EU pomagati z različnimi ukrepi, med drugim tudi s
pomočjo pri vsakdanjih opravilih, kot so obračunavanje in menjava dobaviteljev. EU podpira države
članice pri zmanjševanju stroškov porabe energije končnih potrošnikov, spremljanju in poročanju o
odkritju primerov energetske revščine.
Obstaja velika paleta brezplačnih rešitev, s katerimi lahko končnim potrošnikom pomagamo zmanjšati
porabo energije, emisije ogljika in s tem energetsko revščino.
S tem namenom se je oblikovala projektna skupina, ki bo oblikovala usposabljanje svetovalcev za
opolnomočenje končnih potrošnikov energije (TRECE). To usposabljanje obravnava energetsko
revščino z aktivnim vključevanjem državljanov in socialnih deležnikov v načrtovanje in razvoj njihovih
rešitev, pa tudi s prilagajanjem informacij glede na ciljno skupino.

Glavni cilji projekta so:
1. Ustvariti program usposabljanja za socialne deležnike in javne organe, ki bo namenjen
ranljivim ciljnim skupinam, kot so ljudje v energetski revščini.
2. Zagotoviti tem deležnikom (npr. socialnim delavcem, energetskim svetovalcem, zaposlenim
na občinah) več orodij za odkrivanje primerov energetske revščine prebivalstva, npr. analizo
vzorcev potrošniških navad;
3. Zmanjšati energetsko revščino prebivalstva z izboljšanjem razumevanja njihove porabe
energije in jim predstaviti rešitve.
4. Spremeniti vedenje končnih potrošnikov energije, s ciljem povečanja energetske
učinkovitosti njihovih bivališč.
5. Opolnomočiti končnega potrošnika k odločitvi o izboljšanju njihove energetske učinkovitosti
in spodbujanju k nakupu/zamenjavi dobavitelja obnovljivih virov energije,
6. Zmanjšati porabo energije in s tem emisije CO2,
7. Ustvariti zanimivo usposabljanje na podlagi odprte spletne platforme, ki ga lahko socialni
deležniki in javni organi lažje promovirajo ciljnim skupinam, pri čemer bomo uporabili metodo
usposabljanja trenerjev, v našem primeru svetovalcev.

REZULTATI
Projekt TRECE bo razvil tri glavne intelektualne rezultate:
1. Oceno potreb končnih potrošnikov energije in trenerjev, kar bo privedlo do strategije za
razvoj usposabljanja. (IO1)
Ta intelektualni rezultat bo določil strategije za pristop in vključevanje skupin, ki bodo
sodelovale pri programu usposabljanja TRECE (socialni deležniki, javni organi in končni
upravičenci (ljudje, ki živijo v energetski revščini).
2. Razvoj programa usposabljanja: Opolnomočenje končnih energetskih potrošnikov in
spremembo njihovih navad. (IO2)
Za reševanje potreb, ki smo jih zaznali v prejšnji raziskavi (v sklopu IO1), bo konzorcij razvil
program usposabljanja, katerega cilj je vsem socialnim agentom, nevladnim organizacijam in
občinam ponuditi program usposabljanja, ki ga bodo lahko uporabili za boljše reševanje
populacijskih skupin, ki jim grozi energetska revščina.
Ta program usposabljanja bo končnim potrošnikom energije omogočil sprejemanje
naslednjih odločitev:
-zmanjšati in prilagoditi njihovo porabo energije,
-povečati energetsko učinkovitost v njihovih gospodinjstvih.
3. Razvoj usposabljanja na odprti spletni platformi (MOOC) za socialne deležnike, kot so
nevladne organizacije in občine za reševanje energetske revščine. (IO3)
Glavni cilj bo postaviti vsebino tečaja na spletno platformo.

Začetni sestanek 21. in 22. oktober 2019, Valencija, Španija
Projekt TRECE smo začeli z uvodnim sestankom, ki je potekal 21. in 22. oktobra 2019 v mestu
Valencija, Španija.
Sestanek je potekal na sedežu podjetja SGS. SGS kot vodilni partner v projektu je gostil prvi dvodnevni sestanek, kjer je zaželel dobrodošlico vsem projektnim partnerjem iz Bolgarije, Romunije,
Grčije in Slovenije.
Po dnevnem redu smo prvi dan sestanka začeli popoldan s kratkimi predstavitvami vseh projektnih
partnerjev.
SGS je predstavil pravila evropskega programa Erasmus+, vsebinski del projekta TRECE (potrebe,
cilje, pričakovani vpliv in rezultate). V nadaljevanju so predstavili finančni del in način poročanja.
Dan se je končal z večerjo in vodenim ogledom starege mestnega jedra Valencije.
Drugi dan sestanka je
bil namenjen
podrobnostim
izvajanja projekta
TRECE kot so vodenje
projekta, časovnica,
delovni paketi in
aktivnosti ter
intelektualni
rezultati.
V nadaljevanju smo
imeli “brainstorming”
na temo “Kako se
najbolje približati
ciljnim skupinam
projekta (socialnim
deležnikom, končnim
uporabnikom, ranljivim skupinam).
V zadnjem delu sestanka smo se s partnerji dogovorili o promociji in diseminaciji projekta in ustrezni
uporabi socialnih medijev za potrebe sporočanja različnim ciljnim skupinam in sestanek končali s
skupnim kosilom.

Projektni konzorcij
Vodilni partner:
SGS TECNOS (Spain)
Ostali projektni partnerji:
CRES, Center za obnovljive vire energije in varčevanje (Grčija)
ENERO, Tehnično svetovanje in raziskovalni center (Romunija)
Energetska agencija iz Sofija (Bolgarija)
Lokalna energetska agencija Gorenjska (Slovenija)
Projektna vodja TRECE za Slovenijo je Suzana Krmelj iz Lokalne energetske agencije Gorenjske. Za več
informacij o projektu pošljite sporočilo na elektronski naslov: suzana.krmelj@leag.si ali obiščite
spletno stran projekta TRECE.
Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

