” Det finns ett behov av att återupprätta kopplingen
mellan energiövergångsprojekt och lokalsamhällen ”
Intervju med Zoran Kordić, medgrundare av det kroatiska
energikooperativet Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Enligt din mening, vilka är de huvudsakliga utmaningar som lokala aktörer ställs
inför vid genomförandet av energiövergångsprojekt?
Energisektorn har fortfarande en stark koppling till fossila bränslen, vilket gör det
svårt för aktörer som specialiserar sig på rena bränslen att utvecklas. Det är
mycket beklagansvärt att de nationella klimat- och energimålen inte ligger på
samma nivå som målen i Parisavtalet, och att de inte heller följer de
rekommendationer som gjordes i rapporterna från FN:s klimatpanel. Det finns
också ett behov av starkare stöd och ett nätverk som främjar lokala energiprojekt
samt återupprättar kopplingen mellan
energiövergångsprojekt och
lokalsamhällen.

Hur kan arbetet i ett kooperativ bidra till att övervinna dessa svårigheter?
Kooperativ kan fungera som plattformar för kontakt mellan investerare och
energiövergångsprojekt. De bidrar till att uppmuntra förändringar i
medborgarnas beteende och spelar även en roll i utvecklingen av politiska
åtgärder genom att utfärda rekommendationer grundade på praktiska
erfarenheter.

Avtalsstaden Križevci ledde det första gräsrotsfinansierade projektet för förnybar
energi i Kroatien. På vilket sätt hjälpte det gröna energikooperativet (ZEZ) staden
med det här projektet?
Tack vare det EU-finansierade Horisont 2020-projektet Compile kunde ZEZ
komma igång med installationen av solceller på taken på offentliga byggnader.
Detta bidrar till uppfyllandet av ett av lokalstyrelsens mål: att göra Križevci
självförsörjande senast 2030.

Hur skulle du i allmänhet beskriva din erfarenhet av att
energiövergångsprojekt i samarbete med lokalmyndigheter i Kroatien?

leda

Våra erfarenheter av samarbetet med lokala myndigheter är mestadels positiva!
De flesta städer ser de positiva resultaten av projekten och visar ett betydligt
större intresse när det gäller att göra sina medborgare mer delaktiga i
energiprojekt än aktörer på andra myndighetsnivåer.

Hur mottogs erbjudandet om medborgardeltagande i Križevci? Fanns det några
andra aktörer som uttryckte sitt intresse för dessa innovativa
finansieringssystem?
Medborgarnas intresse för investeringsmöjligheter var högre än förväntat. Det
tog bara 48 timmar för vår senaste kampanj att finansieras helt, och intresset var
5 gånger högre än vad som krävdes. Medborgare har visat en stark vilja att delta
i energiövergångsprojekt.
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