København den 31.5.2018

Grøn omstilling, der rykker
Vi har brug for jeres hjælp

Det Økologiske Råd gennemfører i et samarbejde med Samsø Energiakademi og Videncenter for
Energibesparelser i bygninger / Teknologisk Institut Taastrup for tiden et projekt, hvor vi beskriver
og videreformidler forskellige grønne omstillingsprojekter over hele Danmark. Projektet, som er
finansieret af Energifonden, er nærmere beskrevet nedenfor.
Til brug for projektet har vi brug for at en lang række gode eksempler på lokale
omstillingsprojekter med væsentlig aktørinddragelse og fokus på energi. Og her har vi brug for
jeres hjælp.
Konkret vil vi f.eks. gerne have oplysninger om:
•
•
•
•
•
•

Omstillingsprojektets eventuelle navn.
Kort beskrivelse af omstillingsprojektet (fx drejede det sig om et fælles VE-anlæg, fælles
energirenoveringsprojekt, fælles energibesparende indsats osv.).
Projektets størrelse (fx antal vindmøller, renoverede huse, sparede kWh/år, osv.).
Hvem tog initiativet til projektet (fx lokal ildsjæl, kommunen, erhvervsvirksomhed)?
Lykkedes projektet, og var der bred opbakning den gang og nu?
Kontaktperson for nærmere information og evt. efterfølgende interview mm.

Svar gerne blot via mail eller ved at udfylde vedhæftede skema til projektleder Chr. Jarby
(cj@ecocouncil.dk) gerne med det samme og senest 1. september 2018.
Såfremt I/du ikke har alle ovenstående oplysninger så send, hvad I/du har ved hånden, og vi vil så
kontakte kontaktpersonen for yderligere information.
Ved at bidrage til vores projekt, får de, der stod for projektet, en mulighed for en profilering af det
grønne omstillingsprojekt i letlæste digitale informationsfoldere, gennem en række korte film til
f.eks. YouTube og i vores samlede rapport.

Projektbeskrivelse

Der gennemføres til stadighed større og mindre meget forskellige grønne omstillingsprojekter over
hele Danmark. Disse projekter involverer typisk lokale aktører samt borgergrupper,
boligforeninger, ejendomsejere, lokale håndværksvirksomheder, kommuner osv. Aktørerne har
mere eller mindre held med at få gennemført deres initiativer i forhold til grøn omstilling fx skift af
energiforsyning, energieffektivisering, adfærdsændringer, fælles ejerskab af VE anlæg m.m.

Der har hidtil ikke været gennemført egentlig erfaringsopsamling og bred formidling fra ret mange
af disse projekter, ligesom evaluering oftest mangler.
Herved er der ikke i tilstrækkeligt omfang blevet videregivet erfaringer om, hvad der er årsag til, at
nogle projekter lykkes og andre mislykkes. Og der har ikke været videregivet oplysninger om, hvad
der skal til af lokal opbakning for at lykkes, samt hvilke kræfter, der gerne skal være til stede og
som med fordel kan medvirke til en succesfuld gennemførelse af et lokalt baseret projekt.
Dette projekt vil derfor opsamle en lang række eksempler med disse erfaringer til inspiration for
fremtidige grønne omstillingsprojekter.
Projektets primære resultater:
•

Projektet giver inspiration og viden i forbindelse med den grønne energiomstilling og den
generelle energispareindsats, hvor der er brug for lokal opbakning, lokal forståelse og
lokale indsatser.

•

Projektets resultater vil kunne anvendes af aktive borgere, lokale virksomheder,
kommunen og lokale organisationer i forbindelse med fx påbegyndelse af nye projekter.

•

Der udarbejdes let tilgængelige beskrivelser, film og information om forskelligartede gode
gennemførte lokale projekter til understøtning af denne nødvendige borgernære og lokale
indsats.

Projektplan

Vi håber at få et stort antal forslag til succesrige lokale projekter, som vi kan vælge mellem i
september måned.
I bedes derfor meget gerne indsende de ønskede oplysninger snarest muligt og inden 1.
september 2018.
På baggrund af de indmeldte projekter vil vi udvælge mindst 6-8 projekter, som vi vil beskrive
nærmere. I denne forbindelse vil vi interviewe jeres kontaktpersoner.
Interviewene forventes gennemført i løbet af efteråret 2018 og starten af 2019 og rapportering
samt formidlingen af projektets resultater sker inden sommer 2019.
På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Chr. Jarby, projektleder
Det Økologiske Råd
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1208 København K
Tlf. 20147245
Mail: cj@ecocouncil.dk
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