
PRISTUPAČNA I OBNOVLJIVA ENERGIJA

Vodeći se činjenicom da Hrvatska uvozi čak 40% električne energije, te da svjedočimo
stalnom rastu cijena energenata i energetskom siromaštvu na slabije razvijenim
(depriviranim) područjima, ovaj program pridonijet će boljem iskorištenju domaćih
obnovljivih resursa za proizvodnju električne energije što će rezultirati:

➢ povećanjem energetske neovisnosti,
➢ smanjenjem troškova i povećanjem životnog standarda,
➢ poboljšanjem dostupnosti električne energije i ravnomjernijim razvojem svih

područja,
➢ poštivanjem najstrožih standarda zaštite okoliša i
➢ aktivnim uključivanjem građana u energetsku tranziciju.

Dodatno, razvoj obnovljivih izvora energije vidimo kao veliku priliku za povećanje
konkurentnosti gospodarstva, razvoj poduzetništva i kreiranje novih radnih mjesta, kako
u istraživanju i razvoju, projektiranju, tako i u proizvodnji i održavanju opreme za
proizvodnju i pohranu električne energije, što županija svakako treba poticati.

Kako bi se strateškim djelovanjem na području Splitsko-dalmatinske županije iskoristili
ogromni potencijali ovog područja te realizirali projekti financirani iz EU fondova, koji su
za ovakve projekte alocirali značajan iznos financijskih sredstava, predlažemo osnivanje
posebnog odjela za energetski razvoj u sklopu J.U. RERA ili posebne Energetske
agencije koja bi djelovala na području jedne ili više susjednih županija.

Program ćemo realizirati kroz sljedeće strateške smjernice:

➔ poboljšanje dosadašnjeg programa sufinanciranja za postavljanje solarnih
panela;

➔ strateško planiranje, pristupanje Europskom klimatskom paktu i sudjelovanje u
provedbi dijela Europskog zelenog plana;

➔ poticanje edukacije i razvoja kompetencija stručnjaka za planiranje i provedbu EU
fondova;

➔ poticanje osnivanja energetskih zajednica;
➔ osnivanje i razvoj  platforme za zajednička ulaganja u energetske projekte;
➔ uspostavu sustava za tehničku i informativnu podršku razvoju velikih projekata;
➔ povećanje učinkovitosti javne rasvjete;
➔ osnivanje demonstracijskog energetskog centra.

Kao predvodnike energetske tranzicije u našoj županiji izdvajamo otoke Brač, Hvar i Vis
koji su već pokrenuli proces prelaska lokalnih zajednica na čistu energiju te kao takvi
trebaju služiti za primjer cijeloj županiji osobito njenim ruralnim područjima. Tranzicija na
čiste izvore energije omogućit će otocima i svima koji budu slijedili njihov primjer da
postanu samodostatniji i uspješniji, otvorit će nove mogućnosti zapošljavanja, pomoći
svim članovima zajednice u postizanju ušteda, ali i u očuvanju okoliša.


