„Este nevoie să se reconecteze proiectele de
tranziție energetică cu comunitățile locale”
Interviu cu Zoran Kordić, cofondator al unei cooperative energetice
croate Zelena energetska zadruga (ZEZ).

În opinia dvs., care sunt principalele provocări cu care se confruntă actorii locali
în implementarea proiectelor de tranziție energetică?
Sectorul energetic are încă legături strânse cu combustibilii fosili, ceea ce
îngreunează dezvoltarea actorilor din domeniul energiei curate. Este regretabil
faptul că țintele naționale pentru climă și energie nu sunt aliniate cu obiectivele
stabilite prin Acordul de la Paris și nici nu urmează recomandările din rapoartele
Grupului interguvernamental privind schimbările climatice. Este nevoie, de
asemenea, de un sprijin mai puternic și de un cadru facilitator pentru proiectele
energetice comunitare și pentru reconectarea proiectelor de tranziție energetică
cu comunitățile locale.

Cum poate ajuta faptul de a lucra cu o cooperativă la abordarea acestor
provocări?
Cooperativele pot fi platforme care pun în legătură investitorii cu proiectele de
tranziție energetică. Acestea contribuie la schimbări în comportamentul
cetățenilor și au un rol în elaborarea politicilor, oferind recomandări din teren.

Orașul semnatar al Convenției Križevci a desfășurat primul proiect de finanțare
participativă (crowdfunding) pentru energie din surse regenerabile din Croația.
Cum a sprijinit Cooperativa pentru Energie Verde (ZEZ) orașul Križevci în
derularea acestui proiect?
Grație EU-funded Horizon 2020 Compile project, ZEZ a fost în măsură să inițieze
instalarea de panouri solare pe acoperișurile clădirilor publice. Aceasta a
contribuit la îndeplinirea unuia dintre obiectivele de pe agenda administrației
locale: transformarea Križevci într-un oraș autonom din punct de vedere
energetic până în 2030.

Cum ați descrie, în general, experiența dvs. cu autoritățile locale din Croația în
implementarea unor proiecte de tranziție energetică?
Experiența noastră de colaborare cu autoritățile locale este, în cea mai mare
parte, pozitivă! Majoritatea orașelor recunosc rezultatele pozitive ale unor astfel
de proiecte și arată un interes mai mare de a apropia cetățenii de proiectele
energetice comparativ cu alte niveluri administrative.

Cum a fost primită participarea cetățenilor în Križevci? Și-au exprimat și alte părți
interesul față de astfel de scheme de finanțare inovatoare?
Interesul cetățenilor în privința investițiilor a fost mult mai însemnat decât ne-am
fi așteptat. Ultima noastră campanie a reușit să adune întreaga finanțare în
decurs de doar 48 de ore și am reușit să colectăm de 5 ori mai multe fonduri decât
aveam nevoie. Cetățenii au dat dovadă de un interes puternic de a investi în
proiectele de tranziție energetică.
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