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Vsebina predstavitve

• Projekt EmpowerMed
• Strukturni ukrepi za naslavljanje energetske revščine



EmpowerMed
 

Opolnomočenje žensk za ukrepanje 
proti energetski revščini na 

Mediteranu

Empowering women to take action 
against 

energy poverty in the Mediterranean



Osnovni podatki

• H2020 projekt
• Trajanje 4 leta: september 2019 – avgust 2023
• 9 partnerjev iz 7 držav
• 6 pilotnih lokacij
• Financiranje: malo manj kot 2 milijona EUR



Cilj

Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju energetske revščine in izboljšanju 
zdravja ljudi, ki jih prizadene energetska revščina v obalnih območjih 
sredozemskih držav, s posebnim poudarkom na ženskah, in sicer skozi:
• izvajanje praktičnih rešitev za opolnomočenje več kot 4.200 energetsko 

revnih gospodinjstev za upravljanje porabe energije in izboljšanje 
dostopa do ustreznih energetskih virov,

• oceno učinkovitosti in učinkov različnih praktičnih ukrepov za zmanjšanje 
energetske revščine ter oblikovanje lokalnih, nacionalnih in političnih 
priporočil EU in

• spodbujanje političnih rešitev za reševanje energetske revščine na 
lokalni, nacionalni ravni in ravni EU med 220 odločavelci, 560 socialnimi 
akterji, 100 javnimi podjetji, 180 zdravstvenimi strokovnjaki in 100 
strokovnjaki za energetsko revščino.



Dejavnosti



WP1: Mobilizacija lokalnih 
akterjev
• T1.1 Analiza pilotnih lokacij
• T1.2 Analiza izkušenj iz prejšnjih projektov
• T1.3 Analiza finančnih shem za energetsko revščino z 

vidika žensk
• T1.4 Mobilizacija ključnih akterjev in deležnikov
• T1.5 Prilagoditev akcijskih načrtov
• T1.6 Dokumentacija in priprava za izvedbo



WP2: Gradnja zmogljivosti za 
izvedbo praktičnih ukrepov
• T2.1 Ugotavljanje potreb po krepitvi zmogljivosti
• T2.2 Priprava gradiv za usposabljanje
• T2.3 Prenos izkušenj in znanj med partnerji in pilotnimi območji
• T2.4 Promocija dogodkov za krepitev zmogljivosti
• T2.5 Izvedba izobraževalnih dogodkov

• T2.5.1 Usposabljanje za energetske svetovalce za obiske gospodinjstev
• T2.5.2 Tehnično usposabljanje za majhne naložbe s poudarkom na rešitvah 

za Mediteran
• T2.5.3 Usposabljanje za lokalne akterje v zdravstvu
• T2.5.4 Usposabljanje za samoizdelavo sončnih kolektorjev

• T2.6 Podpora po treningu



WP3: Opolnomočenje energetsko 
revnih gospodinjstev
• T3.1 Skupnostni pristopi k reševanju energetske revščine 

(skupnostna svetovanja)
• T3.2 Obiski gospodinjstev z energetsko presojo, paketom naprav in 

prilagojenim svetovanjem
• T3.3 ‚Naredi si sam‘ rešitve za gospodinjstva

• T3.3.1 Delavnice za samoproizvodnjo sončnih kolektorjev
• T3.3.2 Samo-odčitavanje pametnih števcev
• T3.3.3 Naredi si sam poceni ukrepi

• T3.4 Ocenjevanje izvedljivosti in podpora majhnim naložbam
• T3.5 Zdravstvene delavnice
• T3.6 Promocija praktičnih ukrepov med gospodinjstvi



WP4: Monitoring, ocena in 
analiza

• T4.1 Oblikovanje okvirja za analizo
• T4.2 Zbiranje podatkov med in po izvedbi praktičnih 

ukrepov
• T4.3 Primerjalna analiza izvedenih ukrepov



WP5: Zagovorništvo za 
strukturne rešitve
• T5.1 Prilagoditev zagovorniških načrtov
• T5.2 Oblikovanje političnih priporočil
• T5.3 Zagovorništvo na lokalni in nacionalni ravni
• T5.4 Zagovorništvo na ravni EU
• T5.5 Dopolnitev političnih priporočil
• T5.6 Vrednotenje uspešnosti zagovorniškega dela



WP6: Komunikacija in promocija

• T6.1. Načrt za komunikacijo in promocijo
• T6.2. Razvoj vizualne identitete in predstavitvenih orodij 

projekta
• T6.3. Spletna stran
• T6.4. Predstavitve projekta
• T6.5. Medijsko delo
• T6.6. Uporaba družbenih omrežij za predstavitev projekta
• T6.7. Predstavitev projekta prek različnih mrež na ravni EU



Partnerji



Pokritost



Strukturni ukrepi za naslavljanje 
energetske revščine

• Definicija
• Ukrepi za energetsko učinkovitost
• Širši ukrepi



Definicija energetske revščine

• Natančna analiza problema na lokalni in nacionalni ravni
• Razprava o sprejemljivi merljivi opredelitvi energetske 

revščine na nacionalni ravni
• Opredelitev kazalnikov za spremljanje energetske revščine
• Izboljšati zbiranje podatkov, tako da se da problem 

spremljati skozi različna časovna obdobja
• Določitev ranljivih skupin na nacionalni ravni 
• Vendar: ne odložiti ukrepanja, dokler ne sprejmemo 

definicije



Ukrepi za energetsko učinkovitost

Reševanje energetske revščine z izvajanjem ukrepov za energetsko 
učinkovitost bi se moralo osredotočiti na:
• nizkocenovne ukrepe za energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo 

(razsvetljava, izolacija vrat in oken, odsevne folije za radiatorje...),
• zamenjavo gospodinjskih aparatov ("staro za novo"),
• zamenjavo neučinkovitega ogrevalnega sistema (z uporabo obnovljivih 

virov energije, kadar je to mogoče),
• obnovo ovoja stavbe,
• spodbujanje globinske prenove stavb,
• obnovo vseh socialnih stanovanj v državni lasti in
• povečanje „energetske pismenosti“.



Poti do strukturnih rešitev
• Razviti dolgoročne strategije, ne le kratkoročne

• Prepoznati težavo, ki je značilna za lokalno okolje, in vključiti lokalne akterje v oblikovanje strategij

• Zagotoviti trajnost politike in ukrepov na področju energetske revščine s prenosom odgovornosti za 
reševanje problema z lokalnih akterjev in nevladnih organizacij na odločevalce na visoki ravni

• Izgraditi zmogljivosti odločevalcev, da prevzamejo vodilno vlogo pri reševanju energetske revščine

• V oblikovanje ukrepov vključevati širok krog zainteresiranih deležnikov, s poudarkom na 
ustvarjanju povezav med socialnim, energetskim in okoljskim sektorjem

• Zagotoviti spremljanje in oceno ukrepov in programov energetske revščine

• Okrepiti socialne akterje, javne organe, raziskovalce in akademske kroge ter nevladne organizacije 
z zagotavljanjem več sredstev, namenjenih posebej za energetsko revščino

• Spodbujati povezave med socialnimi, energetskimi, zdravstvenimi in okoljskimi institucijami ter 
zagotoviti izmenjavo podatkov

• Prizadevati si za uskladitev energetske in socialne politike (socialna podpora, povezana z 
energetsko revščino in obratno)

• Povezati politike glede energetske revščine s širšo paleto politik, kot so zaposlovanje, stanovanjska 
politika ali pokojninska politika



Hvala!

Lidija Živčič

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Meurerjeva 7, 1000 Ljubljana

focus.si

lidija@focus.si

01 515 40 80
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