
 

 

 



 

 

 

Projekt INTENSIFY 

 

(Novinky č. 2) 

 

Úvod: 

Sme na konci prvého roku implementácie nášho projektu. Projektoví partneri sú už plne zainteresovaní 
do aktivít projektu a od júna 2019 majú možnosť vzdelávať sa v rámci štyroch hlavných oblastí 
spojených so zapájaním komunít do procesu prekonávania výziev s cieľom znižovania produkcie CO2. 
Sú to: 

 

✓ Cieľovanie  
✓ Motivácia 
✓ Finančné nástroje 
✓ Digitálna sociálna platforma 

 

Tieto hlavné oblasti sú vzájomne prepojené a predstavujú vhodné nástroje, ako zabezpečiť maximálne 
zapojenie komunít do snahy znižovať emisie CO2. Napríklad plánovači musia vedieť, na ktoré komunity 
sa majú zamerať pomocou technológií na zníženie CO2, napr. - sektor dopravy pre elektrické vozidlá a 
majitelia domov pre rekonštrukcie domov. Cieľové komunity musia byť motivované k tomu, aby prešli 
na produkty a technológie, ktoré im umožnia znížiť emisie CO2 a zároveň im umožniť fungovanie ako 
predtým. Výrobky a technológie, ktoré znižujú emisie CO2, sú často finančne náročnejšie ako ich 
alternatívy produkujúce emisie CO2. Preto si komunity musia byť vedomé dostupných finančných 
stimulov, ktoré im pomôžu pri prechode. Len čo komunity prejdú na nízkouhlíkové technológie, 
úspešné zmeny sa musia rozšíriť medzi ostatné komunity a širokú verejnosť k čomu dopomôže 
využívanie digitálnych sociálnych platforiem. 

 

Štyria z partnerov projektu INTENSIFY hosťovali tematické podujatia v tomto poradí:  

 

Cieľovanie: Milton Keynes Council (United Kingdom) 



Motivácia: Provincia Treviso (Italy) 

Finančné nástroje: Energieavantgarde e.V (Saxony Anhalt, Germany) 

Digitálna sociálna platforma: Centro de Estudio Ambientale (Vitoria-Gasteiz, Spain) 

Viac informácií o každom tematickom podujatí sú spomenuté nižšie:  

 

DRAWNALISM: 

 

Projektový tím je zložený z deviatich rôznych národností hovoriacich ôsmymi rôznymi jazykmi. S 
cieľom zlepšiť porozumenie účastníkov a pomôcť im zapamätať si kľúčové vzdelávacie výstupy z každej 
tematickej udalosti sa britská spoločnosť Drawnalism angažovala s cieľom zachytiť dôležité výstupy 
formou ilustrácií.  

 

 

 

Ilustrácie spoločnosti Drawnalism sú umiestnené na tomto linku:  

https://www.interregeurope.eu/intensify/library/  v sekcii “Grafické návrhy tematických podujatí” 

 

Cieľovanie 

 

           

 

https://www.interregeurope.eu/intensify/library/


Mesto Milton Keynes je rýchlo sa rozvíjajúce mesto v Anglicku, ktoré sa nachádza v strede medzi 
univerzitami v Oxforde a Cambridge a britskými dvoma najväčšími mestami Birmingham a Londýn. 
Mesto sa okrem iného zameralo na sektor dopravy, aby znížilo svoju produkciu emisíí CO2. Táto snaha 
priniesla prvé ovocie v počte elektrických vozidiel, ktoré obyvatelia mesta využívajú v dvojnásobnom 
počte ako je britský priemer.    

 
 Hlavným cieľom podujatia bolo:  

  

• pomáhať partnerom pri identifikácii hlavných zdrojov emisií CO2 v ich meste/regióne 
• pochopiť možnosti spoločných opatrení na zníženie emisií CO2 
• identifikovať silné a slabé stránky miestnych zainteresovaných strán/akčných skupín 
• preskúmať súvislosti medzi činnosťami miest a národnými cieľmi v oblasti znižovania emisií 
CO2  

 
Viac informácií o tematických podujatiach nájdete na tomto linku:   

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1550695546.pdf 

 

Motivácia  

 

             

 

Toto podujatie sa konalo v talianskej provincii Treviso. Stretnutie na tému motivácia bolo zamerané 
na osvedčené postupy pri podnecovaní komunít, aby konali v súvislosti s potrebou znížiť svoje emisie 
CO2. Medzi rečníkmi boli odborníci z írskej inžinierskej spoločnosti ERVIA, Svetovej rady pre ekologické 
budovy a provincie Treviso.  

 
Hlavným cieľom stretnutia bolo: 

 
• spoluvytvárať spoločnú víziu budúcnosti miestnych komunít s právomocami v oblasti 
znižovania emisií uhlíka 
• poskytovať konkrétne nástroje na motiváciu členov komunít, ktorí podporujú spoluprácu 
• výmena skúseností 
• definovať konkrétne kroky do budúcnosti 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1550695546.pdf


Výstupy a zhrnutie podujatia nájdete na tomto linku:   

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1561198367.pdf 

 

Finančné nástroje 

  

      

 

Na túto udalosť projektový partner Energieavangarde e. V pozval účastníkov do krásneho mesta 
Dessau, ktoré sa nachádza na rieke Mulde v blízkosti sútoku s riekou Labe. Mesto Dessau je miestom 
začiatku architektonického hnutia Bauhaus v 20. rokoch 20. storočia. 

 
Vytvorenie finančných nástrojov na pomoc komunitám pri prechode na nižšiu produkciu emisií CO2 je 
výzvou pre mnohých partnerov v projekte. Pri tejto príležitosti spoločnosť Energieavantgarde 
nesklamala a poskytla účastníkom niekoľko dobrých príkladov vrátane príkladov škôl, ktoré prešli 
rozsiahlymi rekonštrukciami v oblasti energetickej účinnosti s financovaním z regionálnych bánk. 

 
Ciele podujatia boli: 

• preskúmať, aké sú možnosti “obojstranne výhodného modelu” v miestnom znižovaní 
emisií uhlíka – t.j. finančnú návratnosť, ktorá vytvára prospešnú špirálu (príklad: 
nemecký Stadtwerke) 

• potenciálne hodnotenia podľa spoločných kritérií, ktoré odrážajú ciele (téma 1), 
štruktúry miestneho vlastníctva (téma 2) a miestne skutočnosti (napr. Vnútroštátne 
právne predpisy) 
 

Hodnotiaca správa o projekte sa nachádza tu: 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1561198634.pdf 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1561198367.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1561198634.pdf


Digitálne sociálne platformy 

 

    

  

Štvrté a posledné tematické podujatie usporiadalo Centrum environmentálnych štúdií vo Vitoria-
Gasteiz. Vitoria-Gasteiz je hlavným mestom Španielska Baskicka a provincie Araba/Álava v severnej 
časti krajiny. 

Cieľom seminára bolo nájsť odpovede na nasledujúce otázky: 

 
• Aké modely existujú pre platformy zapojenia komunity (digitálne alebo iné)? / Ako sa 
rozhodnúť, či „ísť digitálne“? 
• Ako plánovať a implementovať platformu (digitálnu alebo inú)? 
• Ako za to platiť napr. prostredníctvom finančných nástrojov (téma 3)? 
• Je možné platformu špecifikovať alebo obstarať spoločne medzi partnermi projektu INTENSIFY 
alebo externe, mimo projektu INTENSIFY? 

 

Všetky prezentácie sú k dispozícii na týchto lokalitách:  

Prezentácia - Ervia Vanessa Pulgarin-Auguilla: 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1571148367.pdf 

Zhrnutie prezentácie - Vanessa: 

https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/5889/social-media-has-significant-
impact/ 

Prezentácia - Theo Fernandes (New University of Lisbon): 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1571148629.pdf 

Zhrnutie prezentácie - Theo: 

https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/6020/good-dsp-design-essential-for-
community-engagement/ 

Prezentácia - Christine Ballard (Milton Keynes Council): 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1571148757.pdf 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1571148367.pdf
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/5889/social-media-has-significant-impact/
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Zhrnutie prezentácie - Christine:  

https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/5900/milton-keynes-trials-digital-
social-platform/ 

Prezentácia – CARTIF José L. Hernández:  

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1571148878.pdf 

Zhrnutie prezentácie - José:  

https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/5901/cartif-backs-a-holistic-approach-
to-urban-platforms/ 

Prezentácia - Alexandra  Alfoldiová (University of Ss Cyril and Methodius): 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1571149006.pdf 

Zhrnutie prezentácie - Alexandra:  

https://www.interregeurope.eu/intensify/news/news-article/6021/computer-games-engage-
students/ 

 

POHĽAD DO BUDÚCNOSTI:  

Budúci rok bude jeden z náročnejších. Každý partner projektu sa zúčastní troch študijných návštev a 
bude hosťovať dve študijné návštevy. Počas každej študijnej návštevy sa projektoví partneri a ich 
stakeholderi budú zoznamovať s príkladmi dobrej praxe hosťujúceho partnera.   
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