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UvOdNIk

Spoštovani,

veseli smo, da vam lahko predsta-
vimo prve E-zavodove »ej Novič-
ke«, s katerimi vas bomo v priho-
dnje redno seznanjali s potekom 
različnih mednarodnih projektov, v 
katerih sodeluje E-zavod. Ker se za-
vedamo, da je sodobni svet pred 
izzivom iskanja novega razvojne-
ga modela, se v mozaiku različnih 
projektov trudimo iskati rešitve in 
dobre prakse, ki skupaj prispeva-
jo k skupnemu cilju nove razvojne 

paradigme - trajnostnega razvoja. Z izdajo »ej Novičk« želimo 
predstaviti rezultate projektov in dobrih praks predvsem ti-
stim strokovnjakom, ki s svojim neposrednim ali posrednim 
angažmajem vplivajo na spremembe in razvoj novih politik, 
in s tem prispevati k kakovostnejšemu procesu načrtovanja 
razvoja Slovenije. Novičke bodo izhajale enkrat na trimesečje, 
pri tem pa vas vabimo, da nam posredujete vaše komentarje 
in predvsem vprašanja v zvezi s predstavljenimi projekti na 
naš kontaktni naslov.

Matjaž Gerl
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Z nami na poti do vrha

E-zavod se predstavi

E-zavod je neprofitna ustanova, ki deluje na Ptuju že od leta 
2003, in se usmerja predvsem v pomoč Sloveniji pri uresni-
čevanju ciljev, zadanih v ključnih razvojnih  strategijah. Med 
temi sta najpomembnejši Göteborška in Lizbonska strategija, 
ki želita doseči trajnostni razvoj ter povečati konkurenčnost 
in zaposlovanje. V E-zavodu smo zbrani strokovnjaki, ki kon-
cept trajnostnega razvoja z izvajanjem različnih mednarodnih 
projektov in razvojem novih metodologij prelivamo v prakso. 
Prizadevamo si, da bi presoja vplivov na trajnost (en. Susta-
inability Impact Assessment) postala obvezen del presojanja 
pomembnih strateških in investicijskih odločitev. V E-zavodu 
cilje uresničujemo z izvajanjem projektov, v katerih varuje-
mo okolje, povečujemo energetsko učinkovitost, spodbujamo 
obnovljive vire energije, spodbujamo podjetništvo in inovacije 
ter tako prispevamo k uravnoteženemu trajnostnemu razvoju. 
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Koroška (Kärnten), v Sloveniji pa naslednje NUTS-3-regije Po-
murje, Podravje, Koroška, Savinjska in Gorenjska, ki neposre-
dno mejijo na te avstrijske zvezne dežele.
Kot bistvene nevarnosti se v SWOT analizi izpostavljajo: širi-
tev obnovljivih virov energije ne uspeva dohajati povečane 
rabe energije, ukrepi v energetsko učinkovitost in varčevanje 
energije se ne realizirajo v skladu s pričakovanji ter prece-
njena vizija energetske samooskrbe regije. Več informacij o 
potencialih in izsledkih analize najdete na spletni strani pro-
jekta MOVE (www.move.si), kjer vam je na voljo dokument v 
slovenskem ali nemškem jeziku.

PROjEkT

Energetsko učinkovita gradnja – izobraževanja

Projekt MOVE, v okviru delovnega sklopa naslovljenega Ener-
gija in gradnja, vključuje ciljna usposabljanja namenjena pre-
nosu znanj s področja nizkoenergijske in pasivne gradnje ter 
energetsko učinkovite sanacije z avstrijske strani v Slovenijo. 
S tem namenom je projektni partner Urad koroške deželne 
vlade za energetiko v sodelovanju z energie:bewusst Kärnten 
v oktobru in novembru 2010 pripravil vsebine in 8 izobraže-
vanj za strokovnjake čezmejnega področja. Izobraževanja z 
naslovom »Energetsko učinkovita gradnja in sanacija« so bila 
izvedena v obliki štirih dvodnevnih seminarjev v prostorih 
Campus Futura Pliberk.
Vsebine izobraževanj so bile namenjene izobraževanju pro-
jektantov, arhitektov in izvajalcev gradbenih del ter predsta-
vljene v obliki 8 izobraževalnih modulov z vodilnim motivom 
energetske izkaznice. Tematsko vse vsebine tendirajo k pred-
stavitvi praktičnih izkušenj ter rešitev pri gradnji in energetski 
sanaciji stavb:

• Modul 1: Temeljna načela in cilji
• Modul 2: Nizko-energijska in pasivna gradnja
• Modul 3: Obnovljivi viri v zgradbah 
• Modul 4: Ogrevanje, topla sanitarna voda, prezračevanje
• Modul 5: Zagotavljanje kvalitete izvedbe stavbnega ovoja
• Modul 6: Energetska izkaznica

• Modul 7: Energetska učinkovitost in gospodarnost
• Modul 8: Ekološki vidiki in optimizacija

Udeležba na seminarjih je bila dobra, v povprečju se je izo-
braževanj udeležilo 21 oseb, od tega 10 udeležencev iz Slo-
venije. Glede na povratne informacije z izobraževanj je bil 
odziv zelo dober. 
V prvi polovici leta bodo izobraževanja »Energetsko učinko-
vita gradnja in obnova« izvedena tudi na dveh lokacijah v 

Sloveniji in sicer v Velenju in Martjancih. Seminar bo organi-
zacijsko zastavljen identično avstrijskemu, torej kot usposa-
bljanje v obliki dvodnevnih seminarjev v slovenskem jeziku, 
in bo za vse udeležence brezplačen. Terminski načrt izvajanja 
seminarjev je že začrtan in bo izveden v aprilu in maju 2011.
Seminar je namenjen projektantom in strokovnjakom iz grad-
beništva, kot so arhitekti, gradbeniki, vodje gradbišč, stro-
kovnjaki s področij gradnje, ogrevanja, prezračevanja, klima-
tizacije ter specializiranim podjetjem. Več informacij najdete 
v priloženem gradivu na spletni strani projekta MOVE (www.
move.si). 

Vljudno vabljeni!

SWOT analiza OvE in URE

Partnerji v projektu smo pripravili SWOT analizo s področja 
energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije. 
Cilj analize je bil 55 kooperacijskim partnerjem mreže podje-
tij MOVE predstaviti pregled možnosti in potencialov, pa tudi 
tveganj in slabosti z različnih področij energetske učinkovito-
sti in izrabe obnovljivih virov energije.
SWOT analiza je zaobjela naslednja območja: v Avstriji zvezne 
dežele Gradiščanska (Burgenland), Štajerska (Steiermark) in 

Program sofinanciranja:
Evropsko teritorialno sodelovanje v okviru OP SI-AT

Vrednost projekta: 2.997.855,90 EUR
Trajanje projekta: maj 2009 – april 2012

Število partnerjev: 9
Sodelujoče države: Slovenija, Avstrija

Spletna stran: www.move.si 

Vir: AKL, Oktober 2010
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V Alpah predstavlja vodna energija najpomembnejši vir obno-
vljive energije, kar potencialno pozitivno vpliva na globalno 
ravnotežje CO2. Vendar ostali učinki izkoriščanja hidroenergi-
je ogrožajo dobro (ekološko) stanje vodnih teles. Upravljavci 
alpskih območij se soočajo z naraščanjem zahtev po odvzemu 
vode, a jim pri tem primanjkuje zanesljivih orodij za natančno 
oceno okoljskih in družbenih vplivov.
Iz tega razloga se potrošniki, proizvajalci in odločevalci ob po-
manjkanju informacij soočajo s težavami povezanimi s spre-
jemanjem odločitev o rabi vodnih virov. Tako se vsakodnevno 
soočajo s protislovji, ki jih narekuje:

- na eni strani direktiva o proizvodnji električne energije iz 
obnovljivih virov energije, ki zavezuje države članice EU k 
povečanju deleža proizvodnje električne energije iz obno-
vljivih virov, z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

- na drugi strani Okvirna vodna direktiva obvezuje države čla-
nice EU doseči in ohranjati 'dobro' ekološko stanje vodnih 
teles do leta 2015.

Odločitev je predvsem v domeni nacionalnih odločevalcev. 
Trajnostni način rabe vodne energije se postavlja kot stra-
teški izziv za alpske regije.
Namen projekta SHARE je razviti, testirati in promovirati 
nepristranski odločevalski podporni sistem (OPS) za skupno 

usklajevanje ekoloških in hidroenergetskih zahtev. Projekt si 
prav tako prizadeva za vključitev pristopa na nivoju celostne-
ga upravljanja porečij.

delavnica Male hidroelektrarne - usklajevanje okoljskih 
ciljev s cilji OVE na območju Alp

Dne 15. marca 2011 smo v prostorih Mestne občine Kranj s 
Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Ljubljani, ki je tudi par-
tner v projektu, gostili predstavnike Ministrstva za okolje in 

prostor, ARSO-a, Ministrstva za gospodarstvo, združenj MHE, 
predstavnike lokalnih skupnosti in Inštituta za vode ter Zavo-
dov za varstvo narave in ribištvo.
Odločevalcem v procesu podeljevanja koncesij smo predstavi-
li naša prizadevanja v okviru projekta SHARE. Predstavili smo 
jim odločevalski podporni sistem, ki bo pripomogel k bolj-
šim odločitvam in posledično k načrtovanju nove generacije 
malih hidroelektrarn. Pristop uporablja obstoječa znanstvena 
orodja in sloni na večkriterijski analizi problema (MCA – Multi 
Criteria Analysis).
Pristop bo v Sloveniji preizkušen na pilotni študiji na porečju 
reke Kokre. V izvajanju projekta bomo z individualnimi kon-
zultacijami z odločevalci in nadaljnjimi delavnicami s stalnim 
tehničnim odborom poizkušali odločevalcem približati in pre-
veriti uporabnost orodja v Sloveniji.

V kolikor se želite pridružiti iniciativi SHARE oziroma želite 
več informacij o projektu, se nam pridružite – povezava: 
www.share-alpinerivers.eu/join-sl .

PROjEkT

Program sofinanciranja:
Transnacionalnega teritorialno sodelovanje

Območje Alp - Alpine Space 2007-2013, 
Vrednost projekta: 2.700.000,00 €

Trajanje projekta: avgust 2009 – julij 2012
Število partnerjev: 13; 12 uradnih opazovalcev

Sodelujoče države: Italija, Avstrija, Francija,
Nemčija, Slovenija

Spletna stran: www.share-alpinerivers.eu 
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E-zavod je skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in Sloven-
skim gospodarsko raziskovalnim združenjem v Ljubljani or-
ganiziral srečanje na temo Inteligentna energija za Evropo, 
ki se ga je udeležilo 116 udeležencev. Na srečanju sta bila 
predstavljena projekta SAVE AGE in BioEnerGis. Erik Potočar 
iz Ministrstva za gospodarstvo-Direktorat za energijo pa je 

udeležencem predstavil aktualni razpis Inteligentne Energi-
je za Evropo. »Razpis Inteligentna Energija je del okvirnega 
programa za konkurenčnost in inovacije, hkrati pa je to tudi 
edini program, ki omogoča sodelovanje partnerjev na podro-
čju energije iz vse Evrope. Za proračun programa IEE je letos 
namenjeno 67 milijonov evrov, podjetja in organizacije pa 
morajo svoje projekte prijaviti najkasneje do 12. maja 2011«, 
je pojasnil g. Potočar.
Popoldanski del srečanja je bil razdeljen na dva različna sklo-
pa. V prvem je bila predstavljena vloga energetskega mana-
gementa in sistemi upravljanja z energijo v javnih stavbah. 
Podrobno so bile opisane priložnosti na področju energetske 
učinkovitosti, kako znižati stroške energije skozi dobre prakse 
in kakšen mora biti informacijski sistem upravljanja z ener-
gijo.

Zanimivost: povprečna sovenska družina na leto porabi 
400 EUR za elektriko, medtem ko zakonski par v domu za 
starejše občane porabi kar 880 EUR letno. 

Namen projekta SAVE AGE je izboljšanje zavedanja o ener-
getski učinkovitosti domov za starejše občane. To je prvi ve-
čji evropski projekt usmerjen v izboljšanje energetske učin-
kovitosti domov za starejše občane, ki bo imel vpliv na kar 
24.000 domov, v katerih biva preko 1,5 milijona rezidentov. V 
okviru projekta bo prvič v zgodovini Evropske unije narejena 

PROjEkT

Program sofinanciranja: CIP IEE
Vrednost projekta: 1.570.371 EUR

Trajanje projekta: maj 2010 – maj 2013
Število partnerjev: 13

Sodelujoče države: Slovenija, Italija, Nemčija,
Češka, Nizozemska, Švedska, Grčija, Španija,

Portugalska in Francija
Spletna stran: www.saveage.eu

„Na projekte Inteligentne Energije za Evropo se po oceni 
direktorja E-zavoda Darka Ferčeja prijavlja premalo slo-
venskih podjetij in organizacij, saj so bili doslej le trije 
vodilni partnerji iz Slovenije, vključno z E-zavodom, ki 
vodi projekt SAVE AGE. Zato so v Ljubljani pripravili sre-
čanje za spodbujanje prijav.“ - Ljubljana, 8. marec 2011 
(STA)

primerjava energetske učinkovitosti v 10 državah EU, čemur 
bo sledila zaveza k večji energetski učinkovitosti Evropskega 
združenja direktorjev domov za starejše občane. Konkretno 
bodo iz projekta domovi za starejše lahko koristili strokovno 
znanje in nasvete energetskega managerja, se usposablja-
li na delavnicah in seminarjih, pripravili koncept izboljšanja 
energetske učinkovitosti ali pa pridobili neprecenljive izku-
šnje drugih domov za starejše občane širom Evrope.
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Projekt, ki prinaša spremembe na podeželje, v 
obliki pomoči novonastalim podjetnikom

Philoxenia je razvojni projekt, ki podpira poslovne aktivnosti 
tistih občanov, ki so se pripravljeni preseliti na podeželje ali 
ostati na podeželju. 
V Sloveniji projekt zajema Spodnje Podravje oz. območje Uprav-
ne Enote Ptuj (občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, 
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Me-
stna občina Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska 
vas, Videm, Zavrč in Žetale).
Na osnovi objavljenega razpisa (3. roki v letu 2010, 4. (zadnji) 
rok v začetku 2011) je bilo izbranih 18 posameznikov, ki so ži-
veli izven območja spodnjega dela Podravja ali pa so se odločili 
v njem ostati ter so se odločili, da bodo tukaj začeli s svojo po-
slovno dejavnostjo. Razen pomoči ob ustanovitvi podjetja ter 
začetni podpori delovanja podjetja se podjetnikom nudijo različ-
ne podporne storitve v vrednosti do 4500 evrov, kot so izdelava 
spletnih strani, štampiljk, vizitk, promocijskih brošur, poslovnih 
načrtov, internacionalizaciji poslovanja, IKT podpori ipd.
Projekt je sedaj v najbolj operativni fazi izvajanja. Večina pod-
jetnikov je pred kratkim odprla svoj s. p. ali d. o. o. in si priza-
deva, da bi zastavljene aktivnosti čim prej izvedli. 
Dejavnosti, ki jih podjetniki izvajajo so zelo raznovrstne, od 
zdravstvene nege in otroškega varstva na domu, logistike, 

jezikovnih storitev, pravnih storitev, finančnih in davčnih 
svetovanj, prometa s kmetijskimi zemljišči, posredništva pri 
prodaji motornih vozil, direktnega marketinga pa vse do ši-
vanja usnja, poučevanja plesa in umetniškega ustvarjanja. 
Na zadnjem mednarodnem srečanju partnerjev projekta, ki je 
v organizaciji E–zavoda potekalo v Dvorcu Jeruzalem so na ti-
skovni konferenci o svojih izkušnjah z ustanovitvijo podjetja na 
podeželju in podpori s strani projekta Philoxenia spregovorili 
tudi nadobudni novonastali podjetniki: 

• Sašo Gajšt iz Sestrž v občini Majšperk
  (uokviranje slik, vitraži, graviranje stekla), 
• Marina Murko iz Rabelčje vasi pri Ptuju
  (registrirano varstvo otrok na domu) in 
• Simona Vajda iz Markovcev
  (šivanje po meri izdelkov iz usnja in blaga). 

O projektu: Podeželska območja v Franciji probleme regio-
nalnega razvoja uspešno rešujejo s podporo mikro poslovnim 
dejavnostim ter tako z ustvarjanjem novih delovnih mest 
zmanjšujejo izseljevanje prebivalstva. Ravno na podlagi fran-
coske dobre prakse, se je oblikoval projekt Philoxenia (ki v 
grščini pomeni imeti rad ljudi), katerega slovenski koordina-
tor je E-zavod, vključeni pa so še partnerji iz Grčije, Sardinije, 
Cipra in Malte.

Projekt Philoxenia bo v obdobju treh let, od aprila 2009 
do marca 2012, finančno, tehnično in poslovno podprl 
90 oseb, 54 žensk in 36 moških, ki bodo na območju po-
deželja Mediterana ustvarili lastna mikro-prodjetja in na 
tak način doprinesti k vitalnosti podeželskih območij.

Oslabljene zaradi demografskih sprememb se občine mediteran-
skega podeželja projekta Philoxenia v vedno večji meri soočajo z 
zmanjševanjem storitev in komercialnih dejavnosti in posledično 
izgubo lastne identitete. Promocija mobilnosti in informacijsko 
komunikacijskih tehnologij (IKT), zavzetost za trajnostni razvoj in 
iskanje bolj kvalitetnega načina življenja v primerjavi s tegobami 
mestnega življenja, vzpostavljajo priložnost, da podeželska ob-
močja obrnejo ta trend in najdejo nove načine lokalnega razvoja. 
Arhitekturna, kulturna, okoljska dediščina in prostor na razpola-
go predstavljajo nove dejavnike atraktivnosti za razvoj.

Zanimivost: Območje spodnjega dela Podravja se od leta 
1986 dalje sooča s stalnim upadom prebivalstva, kar 
je posledica selitve v bolj razvite regije z večjimi zapo-
slitvenimi možnostmi. Tako se je število prebivalcev v 
Upravni enoti Ptuj od leta 1986 do danes zmanjšalo za 9 
%, medtem ko se je na nacionalni ravni v tem obdobju 
število prebivalcev za enak odstotek povečalo. 

Partnerji projekta vidimo rezultate projekta v obliki večjega 
priseljevanja na podeželje, gospodarski rasti podeželskih ob-
čin, izboljšanju socialnega stanja brezposelnih, kar bo skupaj 
prispevalo k večji privlačnosti življenja na podeželju in hitrej-
šemu regionalnemu razvoju podeželskih območij. 

Program sofinanciranja: MED
Vrednost projekta: 1.982.397,00 EUR

Trajanje projekta: marec 2009 – marec 2012
Število partnerjev: 6

Sodelujoče države: Slovenija, Italija, Grčija,
Ciper in Malta

Spletna stran: www.philoxeniamed.eu 

Slika: Philoxenia koristniki – nadobudni podjetniki (od leve: Simona Vajda, 
Marina Murko, Sašo Gajšt)

PROjEkT
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Projekt ENERMED je nastal na pobudo regionalne oblasti 
italijanske Sardinije, ki želi s projektom pridobiti metodo-
logijo načrtovanja administrativne in finančne podpore ra-
zvoju obnovljivih virov energije (OVE) na Sardiniji. Danes se 
namreč soočajo s problemom, da so OVE v regiji v skokovi-
tem porastu, obenem pa se že kažejo konflikti in negativne 
posledice nekaterih projektov OVE (npr. izraba biomase s 
kmetijskih površin). 

K partnerstvu na projektu so povabili inštitucije iz Grčije, Itali-
je, Slovenije, Hrvaške, Francije in Španije, ter iz EU programa 
MED pridobili sofinanciranje za izvedbo. V okviru projekta že-
limo partnerji razviti orodje, ki bo regionalnim ali nacionalnim 
oblastem v pomoč pri pripravi sistemov spodbud različnih 
oblik OVE, in ki bodo z vidika  celovite obravnave trajnostne-
ga razvoja (okoljski, socialni in ekonomski vplivi) primerne za 
implementacijo v posameznih okoljih.
V prvi fazi projekta smo projektni partnerji izdelali analize 
pravnih okvirjev, sistemov spodbud, ključnih deležnikov in 
procesov vpeljave OVE v regije. Prvi vmesni rezultati projek-
ta kažejo, da večina sodelujočih regij najbolj stavi na izra-
bo energije vetra, povsod pa je zaradi sorazmerno ugodnih 
subvencij v skokovitem porastu izgradnja fotovoltaičnih elek-
trarn. Na tretjem mestu je povsod izraba biomase (lesne in iz 
kmetijstva), medtem ko je izraba geotermalne energije zani-
miva le za del Grčije in Slovenijo. V vseh sodelujočih državah 

države s subvencijami spodbujajo vpeljavo OVE, pri čemer pa 
se vedno bolj krepi zavedanje, da bo za doseganje multiplika-
tivnih regionalnih učinkov investicij v OVE (zaposlitve, razvoj 
znanja in tehnologij ipd.) potrebno staviti predvsem na tiste 
tehnologije OVE, kjer je veriga pozitivnih učinkov subvencij 
največja. Danes se namreč velik delež subvencij enostavno 
prelije k proizvajalcem različnih tehnologij na daljnem vzho-
du ali drugje. Zato je nujno v regijah krepiti tudi znanje in 
spodbujati tehnološki razvoj na področju OVE.

PROjEkT

Program sofinanciranja: MED
Vrednost projekta: 1.534.000 EUR

Trajanje projekta:  junij 2010 – junij 2013
Število partnerjev: 11

Sodelujoče države: Slovenija, Italija, Grčija, Španija,
Hrvaška in Francija

Spodbujanje inovacij in podjetništva v lokalnem 
okolju s pomočjo čezmejnega projekta

V okviru projekta 'INNOVATION2020' je v mesecu marcu na 
Ptuju potekalo že 4. srečanje projektnih partnerjev, ki ga 
je tokrat v hotelu Primus gostil projektni partner E-zavod iz 
Ptuja. Pod okriljem Evropskega teritorialnega programa Slo-
venija-Avstrija 2007-2013 so pri izvajanju projekta združene 
partnerske organizacije, iz Štajerske in  Gradiščanske regije iz 
Avstrije ter Pomurske, Podravske, Koroške, Savinjske in Osre-
dnjeslovenske iz Slovenije. 
Namen sodelovanja E-zavoda in 12. partnerskih podpornih in-
stituciji iz omenjenih regij,  je spodbujati inovacije in prenos 
inovativnih tehnologij v lokalna okolja ter vzpostaviti trajnej-
še sodelovanje med majhnimi in srednje velikimi podjetji na 
obeh straneh meje, s pomočjo okrepljenih aktivnosti mreže-
nja in z  identifikacijo skupnih poslovnih strategij v čezmej-
nem prostoru.
Projekt se preveša v zadnje leto izvajanja, partnerski konzorcij  
bo v  2 in pol leta trajajočem projektu  identificiral 150 poslov-
nih idej, pomagal pri uresničitvi 20. raziskovalno-razvojnih 
projektov, katerih namen je razviti  20 novih  oziroma teh-
nološko posodobljenih produktov in storitev ter ustanoviti 10 
novih spin-off podjetij. Poleg omenjenega pa  bodo partnerji 
na čezmejnem območju organizirali še številne izobraževal-

ne in informativne dogodke ter pripravili skupne čezmejne 
analize in strategije, v želji  soustvariti podporno okolje, ki bo 
resnično cenilo prispevek podjetništva, pripomoglo k razvoju 
'kulture inoviranja' in krepilo čezmejne poslovne mreže. 
Več podrobnejših informacij o projektnih aktivnostih je mogo-
če pridobiti na spletni strani.

Vljudno vabljeni!

PROjEkT

Program sofinanciranja: SIAT
Vrednost projekta: 2.096.765,00 EUR

Trajanje projekta: 1. 1. 2009 - 30. 6. 2012 
Število partnerjev: 13

Sodelujoče države: Avstrija, Slovenija
Spletna stran: www.innovation2020.eu.

EnErmEd
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podjetij, ki se spoprijemajo s tehnološkim razvojem. Za to je 
potrebna centralna enota, ki pozna probleme in izzive podje-
tij, ter izdela možne rešitve le-teh (interno ali v sodelovanju z 
R&R ustanovami). V obeh regijah se bo tako v okviru projekta 
AATT ustanovila enota, ki bo delovala kot mesto izmenjave 
informacij, »pool« znanja in stičišče med podjetji in R&R usta-
novami.

Strateški koncept projekta Alps Adriatic Technology Transfer, 
v okviru katerega sodelujejo partnerji iz avstrijske Koroške - 
KWF – Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds kot vodilni par-
tner, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 
(TIA) iz Osrednjeslovenske regije ter E-zavod iz Podravske re-
gije, je posvečati posebno pozornost prenosu tehnologije.
 

Namen projekta je umestitev pisarn za prenos tehnologij 
v ponudbo čezmejnega področja, ki ga pokrivajo udele-
ženi partnerji. Ker gre za trajne javne razvojne institucije 
(KWF, TIA) bo s tem podjetniško svetovanje zagotovljeno 
tudi po koncu projekta.

Skupna stopnja inovativnosti v industrijskih obratih je v regi-
jah nižja od povprečja EU. Največje ovire pri inovacijah pod-
jetjem predstavljajo pomanjkanje finančnih sredstev (pred-
vsem za start-up podjetja), pomanjkanje visokokvalificiranih 
strokovnjakov, davčno pravo ali administrativni stroški. Delež 
temeljno orientiranih raziskav na Koroškem znaša manj kot 5 %. 
Trenutno je na Koroškem registriranih približno 280 tehnološko 
usmerjenih podjetij, od tega jih je 130 sodelovalo v doslej pod-
prtih R&R projektih. R&R se trenutno odvija pretežno v podjetjih 
(približno 90 %).
Za dosego ciljev zastavljenih v strateških konceptih je po-
trebno povezovanje resursov in potencialov ter zvišati število 

PROjEkT

Program sofinanciranja: OP SI-AT
Vrednost projekta: 1.141.430 EUR

Trajanje projekta: september 2010 – avgust 2013
Število partnerjev: 3

Sodelujoče države: Avstrija, Slovenija

Mobilna razstava – Energo Optimum 

Mobilna razstava Energo Optimum predstavlja del istoimen-
skega projekta in zagotavlja predstavitev in promocijo raz-
ličnih tehnologij z namenom, da se udeleženci z njimi se-
znanijo. Poglaviten namen ter obenem največja prednost te 
aktivnosti je, kot že ime pove, da je razstava mobilna ter tako 
omogoča predstavitev na različnih lokacijah. 
Ciljne javnosti tovrstnih predstavitev so predvsem šolarji. Ra-
zlog za to je dovzetnost učencev v tem obdobju. Predstavitve 
tako umestimo v okvir različnih aktivnosti, kot so energetski 
dan, naravoslovni dan, tehniški dan ipd. Sledi predstavitev 
projekta, mobilne razstave in v njem predstavljenih instalacij. 
V ta namen smo uspeli pridobiti najrazličnejša gradiva - izo-
lativne materiale v gradbeništvu, sončne kolektorje za ogre-
vanje sanitarne vode (ploščati in vakuumski), regulacijske 
naprave ogrevalnih sistemov, pav tako pa je prikazan sistem 
podrezovanja zidu, ki je zelo pomemben pred namestitvijo 
lepenke (hidroizolacija) pri obnovi starejših objektov.
Za otroke zelo zanimiva ter poučna je t.i. svetilna plošča, na 
kateri so predstavljeni različni tipi žarnic (klasična, varčna, ha-
logenska, led), obenem z nameščenim stikalom za preklop 
med temi ter na drugi strani s prikazom oz. merjenjem pora-
be. V okviru te predstavitve obiskovalci sami preverijo razlike 
v porabi električne energije med svetili. 
Razstava je podprta z interaktivno predstavitvijo na treh raz-

ličnih monitorjih, kjer so prikazani različni predstavitveni filmi 
/ predstavitve, kot tudi shematski prikazi. Na ogled je več raz-
ličnih metod vgradnje izolativnih materialov, prikaz delovanja 
toplotnih črpalk, sončnih kolektorjev, kotlov na lesno biomaso…
Še zanimivost - motor kombija je predelan za potrebe pogona 
na biodizel ter olje oljne repice. Tako zavestno v predstavitev 
vključujemo eno izmed možnih alternativ fosilnim gorivom.
Dosedanje predstavitve so bile dobro sprejete. 

Več o projektu ENERGO OPTIMUM, ki promovira teritorialno 
sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko na področju ener-
getske učinkovitosti in trajnostne energije v okviru partner-
stva Energo Optimum, najdete na spletni strani projekta.

Program sofinanciranja:
Evropsko teritorialno sodelovanje v okviru OP SI-HU

Vrednost projekta: 427.913,26 EUR
Trajanje projekta: junij 2009 – maj 2012

Število partnerjev: 3
Sodelujoče države: Slovenija, Madžarska
Spletna stran: www.energo-optimum.eu

PROjEkT
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Posledice svetovne in evropske gospodarske krize še vedno 
pritiskajo na gospodarstvo, delovna mesta in blaginjo pre-
bivalcev. Da bi premagali trenutno stanje so potrebni hitri, 
drzni, ambiciozni in dobro usmerjeni ukrepi, ki jih mora pod-
pirati partnerski pristop ključnih akterjev, ki imajo vpliv na 
politiko povečanja konkurenčnosti območja. 
Projekt Recovery bo tako v prvi vrsti ozaveščal in usposabljal 
ciljne skupine ter nato podprl ideje, ki bodo vodile v reali-
zacijo poslovnih priložnosti, ki so inovativne, konkurenčne, 
energetsko učinkovite, okolju prijazne in ki bodo izboljšale 
kakovost življenja prebivalcev na obravnavanem področju. 
Zaradi dejstva, da območje izkazuje velik energetski potencial 
katerega avstrijski partner že učinkovito izkorišča, je namen 
prenesti dobro prakso iz Güssinga v Slovenijo. Z identifikacijo 
»pametnih poslovnih idej« in rešitvami za večjo podjetniško 
aktivnost, ki bodo spodbujale omenjene«pametne naložbe«z 
razvojem inovativnih potencialov na nov način, se tako želi 
pomagati območju kot izhod iz krize, ki ga je predlagala 
Evropska Komisija. 
Številni projekti so usmerjeni k inovacijski podpori, podpori za 
zagon podjetij, vendar ni čezmejnega projekta, ki bi bil osre-
dotočen k reševanju enega največjega problema recesije - kaj 
storiti s številom pol-kvalificiranih brezposelnih oseb. Projekt 
Recovery bo zmanjšal problem strukturne brezposelnosti s 
ciljem usposobiti čim večje število pol-kvalificirane delovne 
sile, katera bo sposobna na trgu hitreje poiskati zaposlitev. 

Nadalje bo vzpostavil pot za bolj intenzivno industrijsko sode-
lovanje v čezmejnem območju z odpiranjem novih industrij-
skih centrov na obeh straneh meje. Nenazadnje  bo podpiral 
obstoječa in nova industrijska podjetja z »pametnimi ideja-
mi«, ki bi rezultirala multiplikativne učinke z izboljšanjem 
strukture brezposelnosti in vodila obmejno območje k večji 
konkurenčnosti.

Program sofinanciranja: OP SI-AT
Vrednost projekta: 527.752 EUR

Trajanje projekta: januar 2011 – december 2013
Število partnerjev: 3

Sodelujoče države: Slovenija, Avstrija

PROjEkT

Slikovno gradivo: Kick off meeting, Güssing, 21. 2. 2011

E-zavod uspešno zaklju-
čuje pogajanja za 4 nove 
projekte, ki bodo prispe-
vali k doseganju poslan-
stva zavoda. Na razpisu 
Transnacionalnega sodelo-
vanja Centralna Evropa bo 
E-zavod koordiniral projekt 
CENTRALAB,  ki bo Sloveni-
jo še bolj trdno postavil na 
svetovni zemljevid živih 

laboratorijev (living labs). S projektom ENERGYREGION bomo 
na področju Centralne Evrope podpirali trajnostno rabo ener-
gije in prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. V 
okviru projekta  SAGGITARIUS, odobrenega v okviru programa 
Transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa, bomo 
povezali dobre prakse na področju kulture in podjetništva 
ter tako krepili cilje Lizbonske strategije. Promocija najbolj-
ših praks rabe solarne tehnologije pa bo v projektu URBAN-
SOLPLUS zagotovili s pomočjo sredstev programa Inteligentna 
Energija Evropa. Več informacij o novih projektih bo kmalu 
dostopnih na spletni strani www.ezavod.si.

Resnica: »V življenju ni problemov – so samo situacije, ki 
jih je potrebno rešiti« 

novi projEkti

konferenca Innovating 4 development

E-zavod je bil povabljen k sodelovanju na mednarodni kon-
ferenci »Innovating 4 development«, ki je potekala 25. in 26. 
januarja 2011 v Rimu. Na konferenci, ki sta jo organizirala FAO 
in ENOLL, smo predstavili razvojne iniciative in priložnosti v 
Jugovzhodni Evropi. Na konferenci je bilo poudarjeno, da le 
4 % inovacij doseže trg, kar bi se lahko izboljšalo z uporabo 
metode živih laboratorijev (living labs). Živi laboratoriji prina-
šajo nove razvojne koncepte z uvajanjem PPPP sodelovanja 
Javno-zasebno-osebno partnerstvo (Public-Private-People-
-Partnership). Iniciativa se je uveljavila po vsem svetu in tre-
nutno obsega 212 organizacij v 35 državah. Na konferenci se 
je trdilo sodelovanje med FAO in ENOLL pri razvojnih projektih 
in promociji koncepta živih laboratorijev. E-zavod bo s projek-
tom CENTRALAB v prihodnosti lahko pomembno prispeval k 
razvoju in uveljavitvi koncepta živih laboratorijev v Centralni 
Evropi.
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AkTUALNI dOGOdkI:

Transnacionalna konferenca programa
jv Evropa v Ljubljani

Sreda, 20. 4. 2011, Ljubljana. Ministrstvo za okolje in prostor 
najavlja transnacionalno konferenco »Program Jugovzhodna 
Evropa – Novi razpisi«. K udeležbi vabijo predstavnike transna-
cionalnih omrežij, organizacij in transnacionalnih programskih 
teles, deležnike, nacionalne in regionalne oblasti, raziskovalne 
institucije in vse druge, ki jih zanima transnacionalno terito-
rialno sodelovanje, da se udeležijo konference. Podrobnejše 
informacije bodo objavljene na spletnem naslovu:
www.southeast-europe.net in www.cilj3.mop.gov.si.

Najava razpisa: Central Europe Programme

Program Srednja Evropa bo razpisal 4. in zadnji razpis za od-
dajo predlogov projektov, predvidoma med 6. in 10. junijem 
2011, zaprl pa se bo med 10. in 14. oktobrom 2011. Program 
Srednja Evropa je namenil svoj zadnji klic posebnim podro-
čjem intervencije: spodbujanje razvoja znanja, spodbujanje 
informacijske in komunikacijske tehnologije, podpora okolju 
prijazne tehnologije in dejavnosti, razvoj policentrične struk-
ture naselja ter teritorialnega sodelovanja ter izkoriščanje 
kulturnih virov. Več si lahko preberete na spletnem naslovu:
http://www.central2013.eu/.

Najava razpisa: Intelligent Energy Europe 

Cilj programa Inteligentna energija je prispevati k varni ter 
trajnostni in cenovno dostopni energiji za Evropo in predvide-
va naslednje ukrepe: pospeševanje energetske učinkovitosti 
in racionalne rabe energetskih virov, pospeševanje novih in 
obnovljivih virov energije, podpora energetski raznolikosti, 
spodbujanje energetske učinkovitosti ter uporaba novih in 
obnovljivih virov energije v prometu. Za ta celoten razpis je 
na voljo približno 67 milijonov EUR, rok za oddajo vlog pa je 
12. 5. 2011. Več informacij na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

Mednarodno kooperacijsko srečanje
»Construmat 2011«

Podjetja in organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostno gradnjo 
in obnovljivimi viri energije, izolacijo in hidroizolacijo, tesar-
stvom in steklarstvom, gradbeno opremo in napravami ter 
gradbenimi stroji in instrumenti, se bodo lahko 17. in 18. maja 
2011 v Barceloni (Španija) udeležila mednarodnega koopera-
cijskega srečanja, ki bo potekalo okviru sejma CONSTRUMAT 
2011. Rok za prijavo je 6. maj 2011. Več informacij je na voljo 
na spletnem naslovu: http://www.construmat.com.

Kooperacijsko srečanje ADC
»Sodobna gradnja in notranja oprema«

Mariborska razvojna agencija organizira med 31. majem in 
1. junijem 2011 v Mariboru mednarodno kooperacijsko sre-
čanje za podjetja, ki se ukvarjajo z gradbenim načrtovanjem, 
energijsko optimirano gradnjo, prezračevanjem, hlajenjem, 
ogrevanjem, izolacijo, instalacijami, stavbnim pohištvom, 
gradbenim materialom in notranjo opremo. Namen projekta 
je spodbujanje povezovanja malih in srednje velikih podjetij 
v transnacionalne podjetniške grozde v Jadransko – Donavski 
regiji. Več informacij o srečanju je na voljo na Mariborski ra-
zvojni agenciji, več informacij o projektu A.D.C. najdete na 
spletnem naslovu: http://www.adcproject.eu.

Najava razpisa: jugovzhodna Evropa

28. marca 2011 se odpre 3. razpis programa Jugovzhodna 
Evropa. I. faza 3. razpisa programa Jugovzhodna Evropa bo 
odprta od 28. 3. do 20. 5. 2011, II. faza pa med 3. 10. in 25. 
11. 2011. Četrti razpis programa Jugovzhodna Evropa bo odprt 
od 2. maja 2011 dalje. Oddaja izjav o interesu bo možna med 
2. 5. in 24. 6. 2011. II. faza razpisa bo odprta od 1. 11. do 16. 
12. 2011. Več informacij na spletnem naslovu:
http://www.southeast-europe.net

Razpis za zbiranje predloga LIFE+ 2011

Life + program je sestavljen iz 3-eh komponent:

1. LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje
3. LIFE+ Informacije in obveščanje

Predloge projektov je treba predložiti pristojnim nacionalnim 
organom do 18. 7. 2011. Predlogi projektov se pošljejo naci-
onalnim organom države članice, v kateri je upravičenec re-
gistriran. Nacionalni organi nato predloge predložijo Komisiji 
do 9. 9. 2011. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

aktualni Eu raZpisi
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