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COOPENERGY Newsletter No.3: Ett nytt år … och nya verktyg inom hållbar energi!
I det här nyhetsbrevet kan du läsa om:


COOPENERGY resultat och vad väntas komma i år



Gott exempel “of the month”



MAYORS in ACTION: ett nytt program som hjälper dig i ditt kommunala arbete



Nyheter from SMILEGOV projektet



Finansiering – nya möjligheter



Evenemang och trainings



Gå med och bli aktivt!

Har du någon nyhet som du vill dela med dig? Skick ett mejl till silva@nenet.se

COOPENERGY idag … och det som väntas komma i år
Ett halvår har gått inom projektet, and första resultat finns. Här får du några gobitar:

Goda exempel
På www.coopenergy.eu/good-practice-resources
hittar du goda exempel på energisamverkan

Tips om finansiering
Kolla på videos om bl.a. crowdfunding
www.youtube.com/watch?v=hTX8OfIduTw

Handledning
På http://www.coopenergy.eu/mlg hittar du en
handledning om effektiv energisamverkan.

Vad händer i Norrbotten?
På
http://www.coopenergy.eu/content/nenet
kan du läsa mer om vad Nenet jobbar med i
Norrbotten under COOPENERGY projektet.

Och det kommer att komma under året…


Mer tips om finansiering.



Uppdatering av handledning – med dina tips inkluderat. Hjälp oss att bli bättre och ger oss svar
http://www.coopenergy.eu/content/multi-level-governance-guidebook-user-survey (closes 1st April 2015).



Engagera flera – Tips på hur du får med dig andra i ditt arbete för hållbar energy.



Överföra erfarenheter till andra regioner – COOPENERGY partner kommer att jobba med regioner utanför partnerskapet för att testa
hur samverkansmodellen fungerar i andra sammanhang.
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Gott exempel från Tyskland
Samverkan mellan regioner och kommuner för att nå ut med energioch klimatrådgivningen med en "energi-karawan" som aktivt söker
upp hushåll och företag för att ge råd. Karawanen medför en äkta
kamel, vilket garantera medial uppmärksamhet!

Mer om detta och andra goda exempel på
http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources
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Anslut dig till MAYORS in ACTION trainingsprogram!
Mayors in Action projektet syftar till att stödja regionala myndigheter i sin roll att vara stödfunktion inom Borgmästaravtalet.
Det finns möjlighet att vara med i ett internationellt utbytesprogram .

Lä mer på MAYORS in ACTION´s international coaching and peer-review scheme.
Back to the top

Nyheter from SMILEGOV projektet
SMILEGOV projektet har publicerat nytt materal:


7 goda exempel .



Handledning implementering hållbara energiprojekt på öar

Läs mer på SMILEGOV website.
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Nya finansieringsmöjligheter
LIFE Programme (2014-2017)
EU:s LIFE-programmet har lanserat två nya finansiella instrument. Den första , som kallas "Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)” syftar
till att stödja medlemsstaterna att göra framsteg med sina EU- mål för energieffektivitet ; sammanlagt 80.000.000 € är tillgänglig och förvaltas av
Europeiska investeringsbanken( EIB ) . Fonden kan sökas fram till den 30 juni 2017.
Det andra som kallas " Natural Capital Financial Facility ( NCFF )” kommer att tillhandahålla lån och investeringar till projekt som främjar
bevarandet av naturkapital . Detta inkluderar anpassning till klimatförändringar ; sammanlagt miljoner € 100-125 är tillgänglig för 2014-2017
Life-programmet . De som är intresserade av att utveckla ett projekt kan kontakta EIB som helst för att diskutera.
Läs mer på LIFE website.
Finansiera projekt på landsbygden
Future of Rural Energy in Europe (Free) har utvecklat en webbsida på den finansieringsmöjligheter för projekt på landsbygden listas:
Läs mer på Free website.
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Evenemang
COOPENERGY: Engagera flera genom bättre kommunikation.
COOPENERGY bjuder in till en heldag under vilken vi kommer att lära oss om hur vi kan nå ut med våra budskap och hur vi lyckas bättre med att
engagera flera i arbetet mot hållbara regioner och kommuner i partnerskap. Vi kommer att lära oss hur vi kan använda sociala medier, hur andra
kommuner och regioner i Europa har lyckats med detta. Under dagen kommer vi praktiskt testa på olika verktyg och metoder. Workshop är
kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika. Anmälan görs till Silva Herrmann, silva@nenet.se 070 – 202 7474
Workshopen kommer att hållas på engelska eftersom internationella gäster kommer att delta.
Läs mer på COOPENERGY website.

Fler evenemang hittar du på:
http://www.coopenergy.eu/events
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Gå med!
Gå med på “COOPENERGY collaboration platform” så får du tillgång till mer information och kan komma i kontakt med andra aktörer!
Registrera dig här
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This newsletter is produced by the COOPENERGY project.
If you no longer wish to receive this bulletin, please Unsubscribe

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the
EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

