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Följ oss på Twitter!

Date: June 2015

COOPENERGY Nyhetsbrev Nr.4: nya faktablad och videos tillgängliga!
Välkommen till den fjärde upplagan av Coopenergys nyhetsbrev.
I detta nummer kan ni läsa mer om:


NYA faktablad för offentliga myndigheter



NYA Videos om lokalt engagemang



Extra fokus på: Regionala energi
aktiviteter i Ligurien



NYA rapporter om tillgång till
energistatistik från Data4Action



Kalender



Engagera dig!

Om du vill dela med dig av nyheter om era hållbara energiprojekt och partnersamarbete,
kontakta oss på: climate.change@kent.gov.uk

Nya faktablad för offentliga myndigheter
Vi har publicerat två nya faktablad som kan vara hjälp och stöd till
regionala och lokala myndigheter i arbetet med hållbar energiplanering.


Faktablad om finansiering – en guide till hur energiinitiativ kan finansieras



Faktablad om hur engagera flera – tips och råd om de bästa sätten att engagera
viktiga aktörer i initiativ som rör energifrågor

Faktablad om finansiering: http://bit.ly/1CAivk5
Faktablad om hur engagera flera: bit.ly/1CNyaLN

Tillbaka

Nya videos om lokalt engagemang från regionala aktörer
Här kan ni se videos som spelades in vid workshopen i Luleå i mars som handlade om hur fler aktörer blir engagerade i energioch klimatprojekt.
Det här kan ni lära mer om:


Hur få medborgarna att välja mer hållbara transportsätt, Umeå kommun.



Involvera regionala aktörer, i Metropolitan Rhine-Neckar regionen och Massif
des Bauges regionen.



Energikontorens roll för att engagera medborgare.

På vår YouTube kanal kan ni se fler filmer:
http://bit.ly/COOPENERGY_YouTubeChannel
Tillbaka

Energiaktiviteter på regional nivå: Nyheter från Ligurien, Italien
IRE SpA, av COOPENERGY partners, genomför en rad olika aktiviteter för att stötta kommuner runtom i Ligurien med sina
energiplaner. Genom en regional styrgrupp, erbjuder IRE konkret stöd angående energifrågor, inklusive byggnadsregler och
offentlig belysning.

IRE har också inlett ett “twinning samarbete” med den angränsande Piemonte
regionen. Två utbyten har redan skett (i Turin och i Genua) med målet att dela
erfarenheter om hur modellen för flernivåstyrning som tagits fram av IRE ska
anpassas till regionen. Modellen används för att implementera revideringen av
den regionala energi och miljöplanen som ska antas av den regionala
ledningsgruppen.
För mer information, kontakta oss på info@coopenergy.eu.
Tillbaka

Nya rapporter om tillgång till energistatistik
Projektet Data4Action har publicerat en serie rapporter för varje deltagande region.
Rapporterna analyserar i vilken utsträckning regionerna har tillgång till statistik,
speciellt statistik som kan användas för att följa upp energiplaner
Varje rapport innehåller en SWOT-analys av regionens möjligheter att samla in lokal
och korrekt statistik till sina SEAPs (Lokala åtgärdsplaner för hållbar energi). Hur den
lokala insamlingen påverkas av regionala och nationella ramverk undersöks också.

Läs rapporterna på Data 4 Action hemsida.
Tillbaka

Nyheter
Workshops för att revidera Norrbottens energi- och klimatstrategi
Länsstyrelsen i Norrbottens län har påbörjat arbetet med att revidera den regionala energi- och
klimatstrategin. Som en del i detta arbete har tre workshops genomförts med tema transport,
förnybar energi och näringsliv. På så sätt har inspel till strategin kommit från en rad olika aktörer och
sektorer. Den nya strategin förväntats antas under hösten 2015.
För mer information om dessa workshops, mejla info@coopenergy.eu.
Läs mer om de senaste händelserna och utbildningarna i vår kalender:
http://www.coopenergy.eu/events
Tillbaka

Engagera dig!
Du kan registrera dig på COOPENERGYs samverkansplattform för att få tillgång till fler
kostnadsfria resurser för arbetet med energiplaner och de senaste nyheterna från
projektet.
Anmäl dig till plattformen here (kostnadsfri registrering)
Tillbaka

Det här nyhetsbrevet ges ut av projektet COOPENERGY.
Om du inte längre vill ta emot utskick, kan du avregistrera dig.
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