Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega
sporazuma. Izvaja ga Institut »Jožef Stefan,« s partnerji: ELEK, načrtovanje, projektiranje in
inženiring, d.o.o., Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kmetijski
institut Slovenije, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o. in Gozdarski inštitut Slovenije.

VABILO
Finančne spodbude za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v
gospodarstvu
v petek, 10. 5. 2018, ob 9.00,
Institut Jožef Stefan, Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani
Da bi povezali akterje pri prizadevanjih za izboljšanje ukrepov na področju spodbujanja
zmanjševanja emisij TGP v gospodarstvu organiziramo delavnico za izvajalce ukrepov in deležnike,
ki delujejo na tem področju.
Z razpravo bomo omogočili: izmenjavo izkušenj in oblikovanje zasnove za izboljšanje ukrepov.
Izhodišče za razpravo so priporočila iz osnutka poročila Podnebno ogledalo 2019, Ukrep v
središču – Nepovratne finančna spodbude za gospodarstvo,

Program delavnice
9.00

Uvod
Stane Merše, Institut »Jožef Stefan«

9.10

Izkušnje z dosedanjim spodbujanjem – pregled ključnih izzivov in dobri praks
• Mag. Karin Žvokelj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja Službe za razvojna
sredstva (Spodbude za inovacije, spodbude za izboljšanju energetske in snovne učinkovitosti
podjetij za MSP),
• Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, direktor Direktorata za
regionalni razvoj (Spodbude za inovacije, spodbude za izboljšanju energetske in snovne
učinkovitosti podjetij za MSP),
• Uroš Habjan, Ministrstva za infrastrukturo (Spodbude za proizvodnjo električne energije iz OVE
v okviru OP EKP in v okviru podporne sheme),
• Dr. Darja Piciga, Ministrstva za okolje in prostor (spodbude za inovacije),
• Gregor Rome, Eko sklad (spodbude Eko sklada),
• Uroš Ačko, SID banka (povratne spodbude za gospodarstvo).
Vsak predavatelj ima na voljo 6-8 minut, predvidoma 2-4 prosojnice z vsebino: (1) izkušnje, (2)
izzivi.

10.00

Predstavitev ugotovitev iz poročila Podnebno ogledalo 2019, ukrep v središču
»Spodbujanje podjetij za prehod v nizkoogljično družbo«
mag. Tomaž Fatur, za Institut »Jožef Stefan«

10.10

Pogled podjetij in drugih deležnikov na spodbude in ovire pri financiranju prehoda v
nizkoogljično družbo v gospodarstvu
Predstavitve:
• predstavniki podjetij: Tilen Sever (Steklarna Hrastnik), Matej Hertl (Krka),
• predstavniki gospodarskih združenj: Romana Benčina, Gospodarska zbornica Slovenije,
• predstavniki NVO: Andrej Gnezda, Umanotera,
• predstavniki svetovalnih podjetij: Kristina Kočet Hudrap, Tiko Pro,
• dodatno vabljeni razpravljavci: predstavniki SRIPov (SRIP Pametna mesta in skupnosti, SRIP
Pametne stavbe z lesno verigo, SRIP Krožno gospodarstvo…).
Vsak predavatelj ima na voljo največ 6 minut, predvidoma 2-4 prosojnice z vsebino: (1) izkušnje, (2)
izzivi. Dodatno vabljeni razpravljavci brez prosojnic.

11.00

Odmor

11.15

Zasnova izboljšav – finančne spodbude za energetsko intenzivna podjetja
moderirana plenarna razprava in/ali delo po skupinah. Glavna vprašanja v razpravi:
• Kako spodbujati hitrejši prehod v NOD?
• Zakaj spodbujati velika in energetsko intenzivna podjetja
• Kje so ovire pri financiranju prehoda v NOD?
• Zakaj je tako malo sistemskih virov financiranja namenjenega gospodarstvu?
• Kako usmerjati spodbude, da bodo učinki na zmanjševanje emisij TGP največji?
• Specifike spodbud za sektor EU ETS?
• Kateri finančni instrumenti so najustreznejši?
Izhodišča: izkušnje dosedanjih spodbud ter bodoče usmeritve, predlogi ministrstev in drugih
institucij, zahteve gospodarstva, izzivi prehoda v NOD

12.00

Zasnova izboljšav – SME in drugi sektorji
moderirana plenarna razprava in/ali delo po skupinah. Glavna vprašanja v razpravi:
• Kje so ovire pri financiranju prehoda v NOD za to ciljno skupino?
• Kako doseči ciljno skupino?
• Kako spodbude, usmerjati, da bodo učinki na zmanjševanje emisij TGP največji?
• Kateri finančni instrumenti so najustreznejši?
Izhodišča: izkušnje dosedanjih spodbud ter bodoče usmeritve, predlogi ministrstev in drugih
institucij, zahteve gospodarstva, izzivi prehoda v NOD

12.45

Povzetek ugotovitev

13.00

Zaključek delavnice

Vljudno vabljeni!
Prijave zbiramo do srede, 8. 5. 2019
Spletna prijava na dogodek:
Spletna prijava

