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KONFERENCIJA 0 ODRŽIVOJ ENERGETSKOJ I EKOLOŠKOJ BUDUĆNOSTI

Ključ je u rukama
lokalne zajednice

Jedan od rezultata projekta RE-SEEties je integrirana
strategija i provedbeni projekti gospodarenja energijom
i otpadom u Ivanić Gradu
radovi
imaju
dužnost da odgovornim odlukama omoguće budućim
generacijama sigurnu i
održivu energetsku i ekološku budućnost, zaključak je to završne konferencije Energija i zaštita
okoliša — Ususret održivoj budućnosti održanoj
proteklog tjedna u Zagrebu. Na konferenciji su se
predstavili i rezultati projekta održivog strateškog
planiranja u gradovima
Jugoistočne Europe - RESEEties. U dvogodišnjem
projektu vrijednom 2,25
milijuna eura sudjelovalo je osam zemalja uključujući i Hrvatsku s ciljem rješavanja problema

Prema procjenama,
u EU-u 75
posto ukupne
energije potroši
se u urbanim
područjima
neučinkovitog korištenja
prirodnih resursa u europskim gradovima. Projekt se provodio uz potporu Europske unije u
sklopu Transnacionalnog
programa za Jugoistočnu
Europu.
Jedan od rezultata je
integrirana strategija i
provedbeni projekti gospodarenja energijom i otpadom u Ivanić Gradu.

Stopa recikliranja u nas samo četiri posto
U Hrvatskoj je u 2013. godini bilo proizvedeno oko 370
kilograma komunalnog otpada po stanovniku godišnje,
a europski prosjek je oko 500 kilograma. Iz usporedbe
stope recikliranja koja u EU-u iznosi 39 posto s hrvatskim prosjekom od četiri posto vidljivo je daje pred gradovima i općinama još dug put do ispunjenja obveza iz
Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

"U sklopu ovog projekta provodi se razdvajanje,
odvojeno sakupljanje, recikliranje i oporaba otpada", pojasnio je ravnatelj
Regionalne energetske
agencije Sjeverozapadne Hrvatske Julije Domac koji je istaknuo kako
je cilj da se iskustva i rješenja repliciraju i na ostale gradove, ne samo u Hrvatskoj nego i šire.

Za projekte održive
energije 23 milijarde
eura

"Prema procjenama, u
EU-u 75 posto ukupne
energije potroši se u urbanim područjima i lokalne zajednice imaju
ključnu ulogu u optimizaciji korištenja energije", naglasila je Mirela
Rašić, voditeljica Odjela za političko izvještavanje i analitiku u Predstavništvu
Europske
komisije u Hrvatskoj.
"U programskom razdoblju 2014.-2020. oko 23
milijarde eura predviđeno je za projekte u području održive energije
EU-a i prvi put za zele-

nu infrastrukturu, pa je
pet posto resursa namijenjeno integriranim, održivim mjerama urbanog
razvoja čime se može financirati zelena infrastruktura", rekla je Mirela Rašić ocijenivši da
Hrvatska u potpunosti
provodi pravnu stečevinu
EU-a u ovim područjima
s jednakom kvalitetom
kao i sve ostale zemlje
članice.
Uz razvrstavanje otpada Hrvatsku čeka još
jedan izazov - regionalni centri za gospodarenje
otpadom koji su u raznim
fazama realizacije, rekao
je predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk posebno ističući
problem ponovne upotrebe reciklirane sirovine.
Postizanje ciljeva iz
strategije Europa 2020
izravno je vezano uz lokalne vlasti i njihov utjecaj na poticanje promjena u ponašanju građana,
te su zato donositelji odluka na lokalnoj razini bili
ključni dionici RE-SEEties projekta.(I.G.) •
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