Viete, prečo je dôležité byť energeticky nezávislý?
Zaujíma Vás, ako zvýšiť svoju energetickú nezávislosť?
Mohla by byť Vaša obec alebo región energeticky autonómna?

Prihláste sa do kurzu
o inteligentnej energetike!
Kurz je určený pre zástupcom samospráv, občianskych organizácií,
aktívnych občanov aj študentov, ktorí žijú v regióne Poľana.
Práve tento región má obrovský potenciál úspor tepla, elektriny
aj palív a značný potenciál dostupných obnoviteľných zdrojov
energie.
Región Poľana však svoj energetický potenciál v súčasnosti
nevyužíva efektívne. Cez dovoz čoraz drahšej energie a palív
z neho každý rok zbytočne odíde 380 až 820 Eur na každého
obyvateľa. Pritom až polovicu tepla a značnú časť elektriny
a palív je možné ušetriť a redukovanú potrebu nahradiť
z miestnych obnoviteľných zdrojov – napríklad kombináciou
citlivého využívania biomasy a slnka.
Ak by to domácnosti, obce alebo región ako celok dokázali,
ušetrili by veľké finančné zdroje, ktoré by mohli použiť na
vlastný rozvoj, znížili by závislosť od dovozu stále drahších palív
a energie a prispeli by aj k stabilizácii svojho prostredia.
Práve o týchto otázkach bude pripravovaný kurz. Kurz doteraz
absolvovalo vyše 70 účastníkov a z nich viac ako 50 získalo
certifikát. Z jeho aktívnych absolventov už vznikla skupina na
podporu inteligentnej energetiky na Poľane.
Kurz kombinuje prednášky (budú vždy jedenkrát v týždni),
exkurzie na miesta dobrej praxe, individuálne štúdium
a komunikáciu prostredníctvom internetu. Najbližší turnus
otvoríme po októbri 2013 (presné miesto a čas všetkým
záujemcom upresníme) a bude trvať asi 5 týždňov.
Z prihlásených záujemcov vyberieme 15 osôb, ktorí budú
môcť bezplatne absolvovať všetky akcie v rámci kurzu
a dostanú prístup k učebným materiálom a komunikačnej sieti
s odborníkmi a lektormi.

Kurz je rozdelený do 4 tematických
modulov. Každý modul začne
prednáškami, na ktoré nadviaže
individuálne štúdium. Každý
účastník, ktorý sa zúčastní
prednášok a zvládne testové otázky
z prednášaných tém, dostane
v závere kurzu certifikát.
Prvý modul: Globálne súvislosti
(klimatická zmena, ropný zlom
a opatrenia/politiky na ochranu
klímy a podporu udržateľnej
energetiky)
Druhý modul: Energetická
efektívnosť (možnosti úspor, energia
a budovy, energetické hodnotenie
budov, termovízna diagnostika)
Tretí modul: Význam energetickej
sebestačnosti pre regionálny rozvoj
(význam udržania peňazí v regióne,
lokálne energetické plánovanie,
možnosti energetickej autonómie
regiónu Poľana, finacovanie
energetických projektov)
Štvrtý modul: Využívanie
obnoviteľných zdrojov energie
(možnosti využívania najmä slnečnej
a geotermálnej energie a energie
biomasy na miestnej úrovni)

Záujem o účasť na kurze adresujte Petrovi Cochovi (0905/581 060), Kataríne Durovej (0948/525 037),
Jurajovi Zamkovskému (0908/902 257) alebo, najlepšie nám napíšte na adresu: klima@priateliazeme.sk.

PROGRAM ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE
SWISS-SLOVAK COOPERATION PROGRAMME
Slovenská
republika

Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika.
Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje
Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi nadáciou SOCIA a Karpatskou nadáciou.
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