Besök COOPENERGY hemsida

Avregistrera

Besök Nenets hemsida

Välkommen!
Välkommen till det första nyhetsbrevet i det internationella
COOPENERGY projekt som erbjuder massor med bra information och
verktyg för samverkan mellan kommuner och regionala myndigheter
inom hållbar energi. I den här utgåvan berättar vi om:











Vad handlar
COOPENERGY projektet
om?
Vilka resultat kan du
förvänta dig?
Vem står bakom
projektet?
En bra resurs: den nya
webbsidan
Hur du får ut mest av
projektet
Europeisk enkät om
goda
samverkansexempel
Vad händer i
Norrbotten?
Evenemang och
utbildingar

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och dina
projekt? Hör av dig till oss och mejla till
silva@nenet.se

Vad handlar COOPENERGY projektet om?
När åtgärdsplaner för hållbar energi utvecklas saknas det oftast samverkan
mellan regional och lokal nivå. Detta kan leda till dubbelarbete, resursslöseri

och missade möjligheter att spara tid, pengar och göra de negativa effekterna så
små som möjligt.
COOPENERGY, ett treårigt projekt under Intelligent Energy Europe programmet,
stödjer utvecklingen av metoder och verktyg för mer effektiv samverkan mellan
regionala och lokala myndigheter för att på bästa sätt nå positiva resultat inom
energiplanering och minskningen av växthusgaser.

Mer information på www.coopenergy.eu

Vilka resultat kan du förvänta dig?
Inom de närmaste tre åren ska vi ta fram
•En databas med goda exempel
om hur regionala och lokala
myndigheter kan samverka
framgångsrikt om hållbar
energiplanering
• En handbok med konkreta
exempel och verktyg samt
intervjuer med europeiska
beslutsfattare
• Ett interaktivt online-nätverk
som underlättar för alla
intresserade att komma i
kontakt med och lära av andra
som arbetar inom hållbar
energiplanering
• Fokuserade utbildningar och
seminarier.

Mer information på: www.coopenergy.eu

Vem står bakom projektet?

COOPENERGY består av tolv partners
från nio europeiska länder. Dessa
partners inkluderar regionala
myndigheter, energikontor och
universitet som alla arbetar med lokala
myndigheter i sina regioner, för att
utveckla ömsesidigt fördelaktiga
handlingsplaner för hållbar energi.
Samverkansavtal säkerställer att dessa
planer utvecklas och genomförs
gemensamt. För Sverige är Nenet,
Norrbottens energikontor med som
partner.

Mer om alla partners på www.coopenergy.eu

Den nya webbsidan
som resurs!
Besök projektets hemsida samt
Nenets webbsida för att
• Uppdatera dig om projektets
resultat och erbjudande;
• Hitta information om EU
program,
finansieringsmöjligheter och
andra stödmöjligheter för dina
initiativ och projekt;
• Diskutera med andra som
jobbar inom hållbar energi om
hur samverkan mellan regional
och kommunal nivå kan
fungera bättre.

www.coopenergy.eu
www.nenet.se

Hur du får ut mest av projektet!
Anmäl dig för att dela kunskap och för att arbeta tillsammans med andra på den
internationella Collaboration Platform. Frågorna som diskuteras är:
• Hur engagerar vi intressenter i planeringsprocessen inom hållbar energi?
• Hur utvecklar vi effektiva och långsiktiga avtal mellan lokala och regionala
myndigheter?
• Hur delar vi framgångar och håller stödet för åtgärder levande bland
viktiga beslutsfattare?
• Vilka initiativ har varit till hjälp för offentliga myndigheter i syfte att
effektivt minska koldioxidutsläpp?

Skriv under här för att vara med i matchen!

Europeisk enkät om goda samverkansexempel
Är du en regional myndighet?
Samverkar du med kommuner och
andra lokala partners inom hållbar
energi? Vänligen svarar på en kort
enkät för att berätta om dina
erfarenheter:
http://www.unibocconi.eu/coopener
gy.
Det tar omkring 20 minuter att svara,
deadline är 30 september.

Bidra med dina kunskaper och erfarenheter på:
http://www.unibocconi.eu/coopenergy

Anmäl dig nu: Stor miljökonferens om hållbara
transporter
Är du intresserad av att lära dig mer om
hållbara transporter och att hitta nya
samarbetspartner? Då är Jokkmokk
Winter Conference 2014 rätt plats för
dig. Det är en årlig internationell

konferens som hålls strax innan den
traditionella vintermarknaden i
Jokkmokk, 3-6 februari 2014. Årets tema
är ” ake it happen: Eco-Mobility for the
North”. Ingen konferensavgift utgår.

Program och registrering på www.nncc.eu

Evenemang och utbildningar
Titta in på http://www.coopenergy.eu/events
This newsletter is produced by the COOPENERGY project.
If you no longer wish to receive this bulletin, please Unsubscribe

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does
not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the
European Commission are responsible for any use that may be made of the information
contained therein.

