
 

Iskanje projektov trajnostne energije za gospodinjstva 

Kje: 30 držav po vsej Evropi, koordinacija s strani partnerjev 

mreže ENERGISE 

Kdaj: Od 3. aprila 2017 

Predstavite nam vaš projekt trajnostne energije z gospodinjstvi! 

Ali sodelujete pri projektu, ki si prizadeva za spremembo načina, na katerega ljudje 

uporabljamo in porabljamo energijo? Ali spodbujate energetsko učinkovitost in manjšo porabo 

energije v gospodinjstvih? Ste nevladna organizacija, agencija za energijo, podjetje? Morda 

skupina sosedov ali društvo? Radi bi slišali vašo zgodbo in se učili iz vaših izkušenj!  

Smo skupina predanih ljudi, raziskovalcev in strokovnih delavcev, ki smo združili moči pri novem 

raziskovalnem projektu ENERGISE v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. 

Želimo identificirati zanimive pobude na področju zmanjševanja porabe energije v gospodinjstvih. 

Številni ljudje in organizacije po vsej Evropi si prizadevajo za bolj trajnosten, nizkoenergijski način 

življenja. Radi bi predstavili in se učili iz čim več takšnih primerov, pri tem pa potrebujemo vašo 

pomoč. 

 

 

 

 

Zakaj je koristno vaše sodelovanje? Če bomo vaš projekt izbrali za podrobnejši pregled, lahko 

pripomore k oblikovanju evropske politike na področju zmanjšanja porabe energije. Poleg tega se bo 

lahko prek zbirke podatkov, ki jo načrtujemo na naši spletni strani, glas o projektu razširil po vseh 30 

evropskih državah, ki sodelujejo v projektu ENERGISE, z objavo v naših znanstvenih poročilih, 

političnih dokumentih in medijskih poročilih pa pridobil mednarodno prepoznavnost. 

 

  

PREDSTAVITE NAM VAŠE PROJEKTE TRAJNOSTNE ENERGIJE 

Pošljite nam vaše kontaktne podatke in osnovne informacije o vašem projektu ali o projektu, ki ga 

poznate (npr. povezavo na spletno stran, projektno brošuro), in kontaktirali vas bomo za 

podrobnejšo seznanitev s projektom.  

Prosimo, pišite nam na tomi@focus.si. 

 

 

 

Prostovoljci na usposabljanju v okviru programa Energy 

Masters projekta Energy Neighbourhoods 

 

 

 

Ljudje se na Evropskih dnevih odprtih vrat spoznavajo z 

rabo obnovljive energije 

 

mailto:partner@partnersemail.organiztion.com


 

 

Dodatne informacije o projektu ENERGISE: 

ENERGISE je inovativna vseevropska raziskovalna pobuda, katere cilj je boljše znanstveno 

razumevanje družbenih in kulturnih vplivov na porabo energije. Projekt se v obdobju 2016–2019 

financira iz programa EU Obzorje 2020, v njegovem okviru pa se razvijajo, preizkušajo in ocenjujejo 

možnosti za spremembo vzorcev rabe energije v gospodinjstvih in skupnostih po vsej Evropi od 

spodaj navzgor. Projekt uporablja najnaprednejše raziskovalne tehnike (npr. Living Labs) za 

neposredno opazovanje obstoječih energetskih kultur v realnih vsakodnevnih okoljih ter testiranje 

pobud za zmanjševanje rabe energije, tako na ravni gospodinjstev kot skupnosti. Celovit pregled in 

klasifikacija energetskih pobud na ravni gospodinjstev in skupnosti predstavljata temelj za razvoj 

dveh prototipnih laboratorijev »ENERGISE Living Labs«, s katerimi je mogoče identificirati vplive 

na individualno in kolektivno porabo energije. Podatki, ki bodo zbrani v osmih sodelujočih državah 

pred, med in po implementaciji 16 laboratorijev, bodo ključno prispevali k oblikovanju in ocenjevanju 

prihodnjih pobud na področju rabe energije v Evropi. 

Konzorcij projekta ENERGISE sestavlja deset raziskovalnih partnerjev (univerz, raziskovalnih 

inštitutov, podjetij in nevladnih organizacij) iz Bolgarije, Danske, Finske, Nemčije, Madžarske, Irske, 

Slovenije, Švice, Nizozemske in Velike Britanije.  

Kontakt 

 

Tomislav Tkalec, Focus, 

društvo za sonaraven 

razvoj, tomi@focus.si 

Več informacij o podatkovni bazi projektov trajnostne energije:  

Charlotte Louise Jensen, Univerza v Aalborgu, Danska, cjensen@plan.aau.dk 

Koordinator projekta: 

Frances Fahy, Irska nacionalna univerza v Galwayu, frances.fahy@nuigalway.ie 

ENERGISE 

o ENERGISE je angleška kratica za European Network for Research, Good Practice and 

Innovation for Sustainable Energy (»Evropska mreža za raziskave, dobre prakse in inovacije 

za trajnostno energijo«) 

o Koordinira Irska nacionalna univerza v Galwayu 

o Financirano iz programa Evropske unije Obzorje 2020 

o WWW: http://www.energise-project.eu, E-mail: info@energise-project.eu 
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