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RE-SEEties: Rok úspechov 
  
Prvý rok RE-SEEties bol rokom obrovských úspechov vďaka spájaniu partnerov z ôsmich krajín 
juhovýchodnej Európy a výmene našich vedomostí a zručností v prospech zlepšovania účinného 
využívania zdrojov v regióne.  

V minulom roku sme zorganizovali štyri projektové stretnutia a tri nadnárodné odborné workshopy. Tieto 
stretnutia pomohli zabezpečiť plynulú realizáciu projektu a zároveň prispeli k pravidelnej osobnej 
komunikácii medzi partnermi projektu. Môžeme jednoznačne povedať, že dnes tvoríme nadnárodný tím, 
ktorý spolupracuje plynule a efektívne.  

Vďaka stretnutiam a workshopom sme dosiahli aj viacero výsledkov, ktoré majú pre projekt veľký význam. 
Napríklad, partneri projektu z odborných inštitúcií po preskúmaní európskych metodických postupov 
a praxe v oblasti energetiky a odpadového hospodárenia vypracovali správy o prognózovaní spotreby 
zdrojov a efektívnom využívaní zdrojov. Zároveň boli vypracované metodické postupy na predpovedanie 
spotreby zdrojov, opatrenia na efektívne využívanie zdrojov, štúdie realizovateľnosti týkajúce sa 
obnoviteľných zdrojov energie a spôsoby zapojenia zainteresovaných strán – všetky uvedené témy sú 
dôležité z hľadiska vypracovania uskutočniteľnej lokálnej energetickej stratégie a akčného plánu.  

Zhromažďovanie týchto cenných zdrojov informácií prispelo k jednotlivým aspektom nášho programu 
činností. Na základe zozbieraných materiálov mohli partneri RE-SEEties z miest začať zhromažďovať 
údaje, vypracúvať svoje profily pre prípadové štúdie, ako aj cestovné mapy na odsúhlasenie.  

Na úrovni realizácie v mestách sme boli svedkami viacerých úspechov. Partneri projektu z miest 
zorganizovali niekoľko stretnutí s cieľom zapojiť zainteresované subjekty do implementácie a šírenia 
výsledkov projektu. V každom meste sa uskutočnilo partnerské posúdenie projektov s účasťou miestnych 
zainteresovaných subjektov a medzinárodných expertov s cieľom zozbierať ich odporúčania na finalizáciu 
záverečných prípadových správ. Miestne zainteresované subjekty sú v súčasnosti priebežne informované 
o projekte v rámci stretnutí platformy zainteresovaných subjektov, ktoré pravidelne organizujú jednotlivé 
mestá.  

Okrem uvedených výsledkov projektu je zrejmé, že partnerstvá RE-SEEties podnecujú aj ďalšie iniciatívy 
a aktivity. Práca na projekte RE-SEEties inšpirovala k dnešnému dňu viacero partnerských miest, aby sa 
pridali k Dohovoru starostov, hlavnému európskemu hnutiu, na ktorom sa zúčastňujú miestne a regionálne 
orgány. Táto skutočnosť je dôkazom ich účasti v prospech udržateľného energetického hospodárenia 
a ochrany klímy.  

Veríme, že aj budúci rok prinesie RE-SEEties takéto pozitívne úspechy, naplníme svoje plánované ciele 
a budeme inšpiráciou pre ďalšie zmeny a aktivity v prospech udržateľnejšieho riadenia zdrojov.  

 


