Пројекат
ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОВЕЋАЊА
КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

БИЛТЕН 02

31.05.2019

ДАВАОЦ

Пројекат је суфинансиран од стране Покраjинског секретаријата за регионални развој,
регионалну сарадњу и локалну самоуправа, Уговор бр. 141-016-14/2018-03-8
КОРИСНИК

Општина Бачка Паланка
01. САСТАНАК
РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА И ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОВЕЋАЊА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2018.ГОДИНЕ ДО 2020.ГОДИНЕ
На 01. Састанку Радне групе
Извршена је анализа података прикупљених на терену од релеватних локалних актера и надлежних
служби јединице локалне самоуправе везаних за енергетску ефикасност и примену обновљивих
извора енергије.
Разматран је нацрт Ситуационе анализе који је обухватио снимак постојећег стања и мапирање
потенцијала обновљивих извора енергије на територији општине Бачка Паланка.
Разматрани су и могући приорити и циљеви за примену и подстицање коришћења обновљивих
извора енергије (ОИЕ) на територији општине Бачка Паланка. Основ за планирање приотитета је
Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка за период 2014.- 2020. године.
У наставку рада разматрани су могућу пројекти за реализацију у циљу унапређења примене ОИЕ на
територији Општине у наредне 3 године и представљени су финансијски планови за сваки
предложени пројекат. При утврђивању листе приоритетних пројеката радна група се фокусирала на
максимално искоришћење екстерних извора финансирања у реализацији предложених пројеката и
што већу апсорпцију средстава из доступних фондова за заштиту животне средине, енергетску
ефикасност и обновљиве изворе енергије.
Договорено је да се на следећем састанку, у складу са закључцима донетим на првом састанку,
утврде коначни предлози за приоритете, пројекте и одговарајићи Акциони план.

БИЛТЕН 02
Израда Акционог плана за подстицање повећања коришћења обновљивих извора енергије на територији
општине Бачка Паланка

ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доношење Плана рада
Израда визуалног идентитета Пројекта
Идентификација локалних актера
Израда ситуационе анализе
Снимак постојећег стања у погледу енергетске ефкасности и коришћења ОИЕ
Израда ситуационе анализе
Мапирање потенцијала ОИЕ на територија општине Бачка Паланка
Формирање радне групе
01. Састанак радне групе
Договор за одржавања 2 (два) округла стола и Завршне конференције
Координација Пројекта
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