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Sledite nam na

80 million people, 7 countries, 48 regions, 
mountains and plains adressing together 

common challenges and opportunities

Ta project je sofinanciran s strain Evropske unije preko programa Interreg Alpine Space.

AKCIJSKA SKUPINA 9
Alpe kot vzorčna regija za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije 

TrETJI TEmATSKI STEbEr STrATEgIJE  OKOLJE IN ENErgIJA

Forum akcijske skupine, februar 2017 - gosti in člani Akcijske skupine 9 
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AKCIJSKA SKUPINA 9
Alpe kot vzorčna regija za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije 

Alpsko področje predstavlja zelo občutljivo okolje, v okviru katerega so učinki globalnega 
segrevanja zelo vidni, pri čemer so najbolj prizadeti gorski predeli tega področja.

geografske in strukturne značilnosti Alp predstavljajo velik potencial za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije in povečanje energetske učinkovitosti. Z njihovo aktivacijo 
želimo doseči, da postane alpsko področje vzorčna regija za energetsko učinkovitost 
in obnovljive vire energije. makroregionalna politika je usmerjena k pomoči reševanju 
izzivov na področju zagotovitve trajnostne, varne in cenovno dostopne energetske 
ponudbe in povpraševanja na celotnem alpskem področju.

EUSALP Akcijska skupina 9 se osredotoča na:
•	 povečanje energetske učinkovitosti in spodbujanje trajnostne gradnje

•	 podpiranje povečanje uporabe lokalnih obnovljivih virov energije v skladu s 
standardi varstva okolja

•	 spodbujanje pametnih omrežij v smeri inteligentnega energetskega sistema v 
Alpah

•	 spodbujati izmenjavo dobrih praks in orodij za spremljanje na področju energije
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O nas
Strategija EU za alpsko regijo

makroregionalne strategije zagotavljajo okvir za sodelovanje, usklajevanje in 
posvetovanje med regijami in državami ter znotraj njih. Na ta način lahko skupaj rešimo 
skupne izzive.

Strategija EU za alpsko regijo je četrta makro strategija v Evropski uniji in je bila sprejeta 
s strani Evropskega sveta leta 2015. EUSALP zajema ozemlje, v katerem živi 80 milijonov 
ljudi in vključuje 48 regij iz sedmih držav, od katerih je pet držav članic EU: Italija, Avstrija, 
Nemčija, Francija, Slovenija, Švica in Lihtenštajn. 

Strategija vključuje zakonodajalce, civilno družbo, gospodarstvenike, znanstvenike 
in predvsem državljane. Izvaja ga 9 akcijskih skupin. Strategija se osredotoča na tri 
temeljna področja:

1. Ekonomska rast in inovativnost
2. mobilnost in povezljivost
3. Okolje in energija
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