д
а се соочувааат со тешкотии во поккривањето на
н нивните сметки за енергија.
е
Многу домаќинства
Кога едно домаќин
нство троши
и несразмерно висок удел
у
од сво
оите приход
ди за своите
е сметки
м
да ги задоволи сопствени
ите потреби
и за енергијја, тогаш
за енергија или пак не е во можност
оочува со ен
нергетската сиромашти
ија. Енергеттски сиромаашните домааќинства
тоа семејство се со
д
среедства и знаење за да ги задовол
лат своите о
основни поттреби за
честопатти немаат доволно
енергијаа и се социјаално изолир
рани без никој да им по
омогне.
Целта на
н REACH пр
роектот е да
д придонессе за намал
лување на енергетската
е
а сиромашттијата на
практично и структуурно ниво во 5 пилот реегиони во 4 земји:
‐

Бугарија: гр
радот Пловд
див

‐

Х
Хрватска:
Сисачко‐Мосславински оккруг

‐

Македонијаа: градот Скопје

‐

С
Словенија:
З
и По
омурје
регионите Засавје

За да се постигне овва, потребно е да се исполнат цели
ите:
1.) Да се поттикн
нат енергетски сиромаашните дом
маќинства (ранливитее потрошуввачи) да
преземаат активноссти за заште
еда на енерггија и финан
нсиски сред
дства.
2.) Да се
е воспостави енергетскката сиромааштија како прашање што
ш бара стр
руктурни ре
ешенија,
соодветтни политикки и мерки на
н локално,, националн
но и на ниво
о на ЕУ.
Што ќе направиме?
н
?

с формираат дефиниц
ција (и) и пре
епораки за енергетскат
е
та сиромашттија
со цел да се

wwww.reach‐energy.eu

‐ собирање на податоци и анализа на состојбаата на енерггетската сиро
омаштија во
о 4 земји,

2

‐ вклучувањ
ње и поттикнување наа локалните
е актери заа справувањ
ње со енер
ргетската
сиромаштија во соодвветните геогграфски региони
‐ оспособување на 1600 домаќинсства да ја наамалат употребата на еенергија и вода и да
ди понатамо
ошна поддр
ршка за најм
малку 400 од
д нив за справување со нивните
се обезбед
проблеми,, па оттука и намалувањ
ње на нивнаата употребаа на енергијата
‐ вклучувањ
ње на донесуувачите на одлуки
о
во справувањетто со енергеетската сиро
омаштија
како праш
шање што баара структур
рни решенијја по мерка, да им обезбеди препораки за
решавањее на проблеемот и да се
с создаде платформа за заедниччки формулација на
структурни
и решенија на национал
лно и на ниво на ЕУ,
‐ разгласуваање на активностите од
д проектот на
н луѓето ни
из ЕУ, главно
о за претстаавниците
на целнитее групи, клуучните актер
ри и со општтата или заинтересиран
ната јавност..

wwww.reach‐energy.eu

Повеќе информаци
ии се достапни на www.reach‐energgy.eu
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Партн
нери
Фо
окус ‐ Асоц
цијација за одржлив развој,
р
Словвенија
ww
ww.focus.si

ДО
ООР ‐ Здружение за креирање
к
н одржливв развој, Хр
на
рватска
ww
ww.door.hrr

Ен
нергетска агенција
а
на Пловдив, Бугарија
ww
ww.eap‐savve.eu

Цеентар за ен
нергетска ефикасност на Македо
онија, Маке
едонија
ww
ww.macef.o
org.mk

Кофинансираано од
Единственатаа одговорно
ост за содрж
жината на оввој докумен
нт ја имаат авторите.
а
Тоа не мораа да значи дека го одр
разуваат ми
ислењето на Европскатта унија.
Н
Ниту
EAЦИ ниту
н
Европсската комиссија се одговорни за било каква употреба
у
ш може даа се направи
што
и со информ
мациите содржани во ни
ив.

wwww.reach‐energy.eu

За повеќе ин
нформации:: www.ec.eu
uropa.eu

