Smernice in merila za izbor dobrih praks
Iščemo primere dobrih praks na naslednjih prednostnih področjih:
(1) energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije ter energetska prenova stavb,
(2) trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in
oskrba z lesnimi gorivi,
(3) ekološko kmetovanje, oskrbne mreže s sonaravno pridelano hrano,
(4) trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine,
(5) trajnostna mobilnost,
(6) trajnostna proizvodnja in potrošnja,
(7) prilagajanje na podnebne spremembe.
Ciljne skupine, ki naj bi jih projekt motiviral za posnemanje dobrih praks, so:
 lokalne skupnosti (občine, mestne občine, občinske uprave, župani, občinski sveti),
 podjetja (različne organizacijske oblike, tudi socialna podjetja, zadruge...) in samozaposleni,
 mladi od 15. – 29. leta starosti.
Izbor dobrih praks bo opravila projektna skupina v sestavi: Vida Ogorelec, Anamarija Slabe, dr. Aljaž Plevnik,
Jernej Stritih, Bojan Žnidaršič, dr. Renata Karba, ob upoštevanju naslednjih meril:
 pomembnost razvitih rešitev za druga okolja in skupnosti v Sloveniji
 prenosljivost ukrepov: izvedljivost uporabe in širjenja dobre prakse na območju Slovenije
 kvantifikacija energetskih prihrankov in/ali zmanjšanja emisij CO2 ekv.
 prispevek k prilagajanju na posledice podnebnih sprememb
 prispevek k širšim ciljem trajnostnega razvoja:
- gospodarski vidik (npr. povečanje konkurenčnosti, vlaganja tretjih partnerjev, vlaganja v
razvoj in/ali inovacije, nov poslovni model...)
- socialni vidik (npr. nova zelena delovna mesta in nova delovna mesta za mlade in ranljive
skupine, izboljšanje kvalitete življenja)
- okoljski vidik (npr. zmanjšanje izpustov TGP, znižanje onesnaženja, zmanjšanje porabe snovi in
nastajanja odpadkov, izboljšanje kvalitete enega ali več elementov naravnega okolja)
 družbena sprejemljivost razvitih rešitev v primeru dobre prakse
 prispevek k ključnim ciljem EU, opredeljenih v strategiji Evropa 2020, in povezava s širšim okvirom
Kažipota za prehod v nizkoogljično gospodarstvo do 2050
 morebitna nagrada, ki jo je dobra praksa že prejela s strani EU na okoljevarstvenem področju
 celovita trajnostna usmeritev podjetja/organizacije, nosilca dobre prakse
Dodatno prednost pri izboru bodo imeli projekti, ki bodo izkazali:
celovitost in multifunkcionalnost rešitev
povezovanje več prednostnih področij
inovativnost
lokalno oskrbo in verigo dodane vrednosti
Izbor bo prilagojen ciljnim skupinam in bo vključeval najmanj 20 dobrih praks v Sloveniji, najmanj 2 primera za
vsako od prednostnih področij, najmanj 4 primere za vsako od ravni (lokalna, regionalna, nacionalna) in
najmanj 10 trajnostnih podjetij, od tega po najmanj 3 za konvencionalne lastniške gospodarske družbe,
podjetja s pretežno notranjim lastništvom in delavskim soupravljanjem ter socialna podjetja ali zadruge.

