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e-MOPOLI: Kaj se je pred kratkim dogajalo v okviru projekta e-MOPOLI?
19-20. marec 2019 - Tretja učna delavnica, okrogla miza in obisk na terenu v Stavangerju: preteklost, sedanjost in
prihodnost električnih avtomobilov na Norveškem

Občinski svet Rogaland je bil gostitelj srečanja, na katerem so se udeleženci
seznanili s skupnimi električnimi mestnimi kolesi, avtobusi z ničelnimi emisijami izkušnjami in potjo naprej, aktivnostmi na področju e-mobilnosti v Stavangerju Smart
City-ju, podporni ureditvi za zaračunavanje spodbud v stanovanjskih zadrugah in
stanovanjskih stavbah ter TRAM - projekt potniškega trajekta na električni
akumulator.
Tema okrogle mize je bila: Regionalna strategija javnega prevoza in spodbude za emobilnost, s ciljem stagnacije rasti prometa.
Akumulatorski avtobus iz projekta EU Triangulum (Obzorje 2020) je udeležence pripeljal do sistema hitrega prevoza z
avtobusom BRT (Bussveien), ki je trenutno v gradnji. Avtobus se je ustavil tudi v lokalnem energetskem podjetju Lyse, da
bi udeležencem predstavili infrastrukturo za polnjenje in samo polnjenje električnih vozil na trgu z veliko gostoto.

Delavnica z zainteresiranimi regionalnimi stranmi v vsaki državi partnerici
S koncem leta 2018 so vsi partnerji v vsaki regiji organizirali prvi krog delavnic z regionalnimi deležniki, z namenom
predstavitve projekta e-MOPOLI in njegove prve aktivnosti na področju mobilnosti alternativnih goriv. Po formatnem
dogodku vodje dejavnosti, BSC, d.o.o., Kranj, RRA Gorenjske, so partnerji organizirali delavnico s plenarnim
zasedanjem, na katerem so bile predstavljene lokalne politike, predpisi, pobude in projekti ter razprave med udeleženci,
da bi pridobili nekaj namigov in priporočil za izvajanje instrumentov regionalne politike.
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Flamski partnerji so predstavili akcijski načrt „Čiste energije za
promet“, ki naj bi se izvajal v okviru projekta; partnerji iz regije Kainuu
so z udeleženci razpravljali o novih rešitvah, ki jih zagotavlja bioplin v
sektorju e-mobilnosti; partnerji iz regije Atika so razpravljali o
trenutnem stanju e-mobilnosti in prihodnjih scenarijih; Norveški
partnerji so predstavili in razpravljali o ukrepih v zvezi s svojo
regionalno strategijo javnega prevoza; provinca Brescia je skupaj z
regijo Lombardija predstavila projekte in pobude, ki so bolj
osredotočene na e-mobilnost in interoperabilno infrastrukturo za
polnjenje; Regija Kalabrija je javnosti predstavila strategije mobilnosti
in možne scenarije glede na novo uredbo EU o kakovosti zraka. Končno je regija Bukarešta-Ilfov predstavila projekt eMOPOLI kot dobro priložnost za razvoj mobilnosti na področju elektrike in alternativnih goriv po vsej regiji.
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Tehnična vsebina: e-MOPOLI metodologija
Regionalni svet Kainuu (Finska) je bil odgovoren za pripravo
metodologije e-MOPOLI. Namen te metodologije je opisati in
strukturirati izvedbeni pristop projekta, vključno z nalogami in
odgovornostmi partnerjev, da se podpre tekoče ocenjevanje
kakovosti in dosežkov projekta ter da se v določenih mejah in po
potrebi omogoči uvedba korektivnih ukrepov.
Na podlagi medregijske politike daje metodologija partnerjem
poglobljene informacije o tem, kako, kdaj in s kakšnimi rezultati,
dokazili in standardom kakovosti je treba pripraviti določene
dejavnosti in rezultate, kaj bodo ocenjevali kazalniki kakovosti obvladovanja tveganja in kakšne so vloge vsakega
odgovornega partnerja “. Pomembno je, da se za priporočila oblikuje celovit pristop, kar velja tudi za akcijski načrt.
Celotna metodologija implementacije projekta e-MOPOLI mora odgovoriti na 3 vprašanja: ZAKAJ, KAJ in KAKO?
Metodologija vključuje 6 faz: strateško fazo, diagnozo, primerjalno analizo, akcijski načrt, izvajanje in spremljanje.
Strateška faza odgovarja na vprašanje »zakaj«, medtem ko diagnoza in primerjalna analiza odgovarjata na vprašanje
»kaj«. Akcijski načrt nato odgovori na vprašanje »kako«. Faze izvajanja in spremljanja v praksi pomenijo regionalno
sodelovanje partnerjev z regionalnimi interesnimi skupinami.
Metodologija je ena od najvišjih smernic za izvajanje projektov, vendar sta delo in naloge vsakega partnerja ključnega
pomena za napredek in rezultate projekta. Projekt e-MOPOLI ima srečo, da je motiviral partnerje, ki imajo osrednjo vlogo
v projektu in jih vodi želja po razvoju lastnega območja, zato pričakujemo dobre rezultate!
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Regionalna analiza
Univerza v Bruslju, znanstveni partner oddelka za okolje Flandrije, zbira podatke
iz devetih partnerskih regij o naravnih, fizičnih in geografskih značilnostih,
demografskih, energetskih, ekonomskih in mobilnostnih kazalnikih. Po zbiranju
potrebnih informacij iz vsake regije je bila opisna medregionalna analiza najbolj
primerna za opredelitev tistih lastnosti, zaradi katerih je regija edinstvena, in ki
lahko predstavljajo kazalnik učinkovitosti preteklih ali prihodnjih instrumentov
politike v zvezi z uporabo električnih vozil. Evropsko merilo uspešnosti je bilo
vsakokrat dano z namenom, da bi se predstavitve regij umestile v širši kontekst
in zagotovile idejo o povprečni vrednosti. Sklepi analize regionalnih kontekstov
bodo ustvarili globlji vpogled v to, kateri instrumenti politike bodo ali ne bodo
delovali v kateri izmed regij. Analiza regionalnih kontekstov bo imela zato
ključno vlogo pri razvoju akcijskih načrtov vsake regije.
Končni osnutek analize bo partnerjem predstavljen na mednarodnem partnerskem srečanju v Sloveniji.
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Intervju z okrožnim svetom Rogaland
Ali lahko na kratko opišete institucijo?
Uprava občine Rogaland se nahaja v Stavangerju, četrtem največjem
norveškem mestu. Občinski svet Rogaland je pristojen za deželne politike v
zvezi s srednješolskim izobraževanjem, kulturnimi zadevami, gospodarskim
razvojem, regionalnim načrtovanjem in prometom (javni prevoz in mestne
ceste).
Kakšna je vloga okrožnega sveta Rogaland v projektu e-Mopoli?
Regionalna prometna strategija zagotavlja smernice za razvoj prometa.
Namen okrožnega sveta Rogaland je postati vir znanja in nadgraditi
tehnološki razvoj v prometnem sektorju. Podprle se bodo nove tehnologije, če
so v skladu s cilji regionalne strategije javnega prevoza.

S katerim instrumentom politike Flandrija upravlja s
svojimi ambicijami na področju alternativne
mobilnost goriv?
Rogaland je bila prva občina na Norveškem, ki je v
promet postavila avtobuse na električni pogon.
Uprava trenutno pripravlja novo strategijo za
trajnostni javni prevoz in mobilnost.

Intervju z BSC, doo, Kranj, RRA Gorenjske
Ali lahko na kratko opišete institucijo?

Kakšna je vloga BSC, d.o.o., Kranj, RRA
Gorenjske pri projektu e-Mopoli?
BSC Kranj bo kot glavno regionalno prioriteto določil
trajnostno in funkcionalno mobilnost ter uvedbo
posebnih
političnih
ukrepov
za
izvajanje
infrastrukturnih in tehnoloških inovacij za mobilnost
na Gorenjskem. S partnerji projekta bomo izmenjali
dobre prakse in politike iz tujine ter regionalne
politike, ki nam bodo pomagale načrtovati
prihodnost. Poskušali bomo pripraviti akcijski načrt
in določiti prizorišče njegovega izvajanja (plačilni
sistemi e-MOPOLI, uvedba električnih avtobusov,
nadgradnja e-polnilnih postaj, finančna podpora,
poslovni načrt, ...). Njihov prispevek nam bo
pomagal pri naših interesih, nakupu e-vozil, razvoju
infrastruktur (prek delavnic, primerov dobrih praks,
študijskih obiskov).

BSC Kranj (Poslovno podporni center Kranj) je regionalna razvojna agencija z
več kot 20-letnimi izkušnjami pri pripravi in izvajanju projektov, ki jih financira
EU. Spodbujamo razvoj Gorenjske regije, ki vključuje 18 občin, med katerimi
ima BSC Kranj osrednjo vlogo pri združevanju lokalnih in regionalnih potreb z
možnostmi financiranja. Od leta 1995 BSC Kranj deluje kot povezava med
regionalno in nacionalno ravnjo. Sodelujemo z občinami, podjetji, regionalnimi
gospodarskimi zbornicami, nevladnimi organizacijami, ministrstvi in drugimi
državnimi organi.
S kakšnim instrumentom politike BSC, d.o.o., Kranj, RRA Gorenjska upravlja
svoje ambicije na področju alternativnih goriv?
BSC je povezava med lokalno in nacionalno ravnjo, odgovorno za vplivanje na
politike. Prav tako lahko pripravi politična priporočila za nacionalne politike za
nadgradnjo Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike EU v
obdobju 2014-2020. Ministrstvo bo „uporabilo“ rezultate za spodbujanje
novega projekta prek OP ali za izboljšanje upravljanja OP z vključitvijo
alternativnih rešitev za gorivo, v različne ukrepe OP. Ministrstvo je podpisalo
pismo podpore, v katerem navaja, da bo Ministrstvo za infrastrukturo preučilo
možnosti za izvajanje akcijskega načrta s pomočjo našega instrumenta.
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Četrta medregijska učna delavnica
12. in 13. junij, 2019, Bled (Slovenija)
V okviru projekta e-MOPOLI (program Interreg Europe), ki ga sofinancira Evropski sklad za
regionalni razvoj (ESRR), bo BSC, d.o.o., Kranj, v okviru projektnih aktivnosti organiziral
mednarodni dogodek za spodbujanje e-mobilnosti, ki bo 12. in 13. junija na Bledu. Dogodek bo
vključeval sestanek 9ih partnerjev, njihovih deležnikov in drugih gostov, ki so bili povabljeni. Gostje
iz javnih organov in gospodarskih sektorjev bodo vključevali distributerje električne energije,
ponudnike storitev e-vozil, raziskovalne ustanove in podjetja za javni prevoz

Sledili bodo študijski obiski partnerjev in
obiskovalcev. Poleg tega bo 12. junija potekala
konferenca v okviru javne prireditve, kamor bodo
povabljene vse zainteresirane javne uprave,
gospodarstveniki in državljani.

.

Politika zasebnosti – Uredba GDPR
Posodabljamo naš seznam poštnih sporočil v skladu z novimi predpisi o varstvu podatkov, ki so začeli veljati 25. maja 2018 v skladu z uradnim
obvestilom spletnega mesta e-MOTICON (http://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon / sl / pravno obvestilo / pravno obvestilo.
Upoštevajte, da našega seznama nikoli nismo navedli nikomur, niti operaterju trženja ali komu drugemu, in da podatki, ki jih posedujemo,
vsebujejo samo polje za e-pošto, ki se uporablja samo za obravnavo posodobitev v zvezi z informacijami in novicami in / ali dogodki in povabili.
Če želite ostati v stiku z nami in se posodabljati o različnih pobudah, vam ni treba storiti ničesar, če pa ne želite prejemati naših podatkov,
lahko pošljete e-poštni odgovor s preprosto besedno zvezo "NE hvala" v zadevi in vaš e-poštni naslov bo izbrisan z našega poštnega seznama.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje ter vas pozdravljamo.

Contacts
Vodilni partner
Provinca Brescia www.provincia.brescia.it
Vodja projekta: Sabrina Medaglia
smedaglia@provincia.brescia.it

Odnosi z javnostjo
Kalabrija www.regione.calabria.it
KOntakt: Valeria Scopelliti
v.scopelliti@regione.calabria.it
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