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COOPENERGY: Sista nyhetsbrevet!
Här kommer det sjätte och sista nyhetsbrevet från projektet Coopenergy!

Ett farväl från partnerskapet…
Under de tre senaste åren har sju hållbara energiregioner från olika delar av Europa, arbetat tillsammans för att
stärka samarbetet runt energiprojekt, bl a har vi implementerat modeller för flernivåstyre.
Vi har verkligen uppskattat att samarbeta, dela fallgropar och framgångar med våra tekniker och åstadkommit några
ambitiösa energiprojekt och strategier på vägen. Till alla våra läsare önskar vi all lycka med era hållbara
energiprojekt och vi hoppas att några av de verktyg och handledningar som vi har utvecklat (se nedan), kan vara till
hjälp för er att leverera hållbara energiprojekt och planer med bred förankring i regionen.
Lycka till!

Partnerskapet för Coopenergy

I den här upplagan kommer vi att fokusera på våra slutliga projektverktyg och några andra
projekt som kan vara till hjälp för er energiplanering:


NY handbok om gemensamma strategier för hållbar energi!



Mer resurser från projektet Coopenergy



Ytterligare stöd och vägledning från IEE projekt



Norrbottens energi- och klimatstrategi antagen

Om du skulle vilja dela nyheter om era hållbara energiprojekt och partnerskapsarbete,
kontakta oss på climate.change@kent.gov.uk

Ny handledning för hållbar energi
I projektet Coopenergy har vi testat olika metoder för
bra samarbete i partnerskap runt energiinitiativ. Som
ett resultat av detta har vi publicerat en handledning
med några av de bästa metoder för
partnerskapsarbete (flernivåstyresmekanismer)
Handledningen innehåller:


En steg-för-steg metodik om hur kommuner
och regionala myndigheter kan samarbeta
tillsammans i deras energiarbete.



Tips och förslag om hur en samverkansprocess
för energifrågor kan se ut



Goda exempel på energisamarbete från Europa,
hämtade från en databas med över 60 olika
projekt: http://www.coopenergy.eu/goodpractice-resources.



Länkar till ytterligare projekt och resurser

Läs handledningen online, eller ladda ner en pdf-version på Coopenergys hemsida:
http://www.coopenergy.eu/mlg
Till sidans topp

Mer resurser från projektet
Coopenergy


Se vår film för fler verktyg finns tillgängliga
för att bistå er med era energiprojekt:

Videos – Alla projektpartners har tagit fram videos för
att sammanfatta sina insatser för att utveckla
regionala energiplaner i samverkan genom projektet,
i partnerskap mellan lokala och regionala offentliga
myndigheter. Se alla filmer på vår hemsida:
bit.ly/1Xdc3Xc



Utvärdering – Allt från offentlig belysning till lokala

Coopenergy är inte ansluten till, sponsrad av eller stöttad av

energisystem, deltagarna har utvärderat de

Prezi.

energiprojekt kring vilka de har samverkat i sina
regioner. Läs beskrivningen av varje
gemensamt projekt på vår hemsida:
bit.ly/Coopdocs

Se fler filmer på vår YouTube-kanal: http://bit.ly/COOPENERGY_YouTubeChannel
Till sidans topp

Det här nyhetsbrevet tas fram av projektet Coopenergy-

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.

Ytterligare stöd och vägledning från IEE-projekt:
Genom Coopenergy vill vi testa och dela de bästa samarbetsmodeller mellan regionala och lokala offentliga myndigheter.
Parallellt med vårt arbete finns många andra Intelligent Energy Europé-finansierade projekt som skulle kunna stötta era
hållbara energiinitiativ.
För att hitta de projekt som kan vara till bäst hjälp för er, använd vårt flödesschema nedan:

Det kompletta schemat, med länkar till andra IEE-projekt finns på:
http://coopenergy.eu/content/partners-projects

Till sidans topp

Norrbottens energi- och klimatstrategi antagen!
Länets energi- och klimatstrategi har under 2015 reviderats. Arbetet har letts av Länsstyrelsen i Norrbottens län
tillsammans med en arbetsgrupp som bestått av Energikontor Norr, Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet
Norrbotten, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Luleå Tekniska Universitet. Den 23 februari antogs den nya
strategin av det regionala partnerskapet. Läs mer här.
Till sidans topp

Bli engagerad!
Registrera dig gratis på Coopenergys samarbetsplattform för att få tillgång till
ytterligare planeringsresurser för energifrågor.
Registrera dig här
Till sidans topp

