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Ngjarjet kryesore në EnerNETMob
Një artikull i ri i botuar nën projektin EnerNETMob
Artikulli me titull "Eksplorimi i fizibilitetit të futjes së automjeteve elektrike në transportin e
mallrave në zinxhirin e shkurtër të furnizimit me ushqim: Një qasje me shumë aktorë"
është botuar në revistën “Raste Studimore për Politikat e Transportit”, nga UNIPA partner në projektin EnerNETMob. Duke përdorur një qasje me shumë aktorë, u studiuan
si pengesat edhe potencialet e përfshira në adoptimin e automjeteve elektrike në
transportin e mallrave në Zinxhirin e Shkurtër të Furnizimit me Ushqim, dhe ekzistenca e
një strategjie të përbashkët në nivel sistemi e aftë të nxisë adoptimin e tyre. Nga kërkimet
e bëra rezulton se, për sipërmarrësit automjetet elektrike të transportit të mallrave
paraqiten si një mundësi e zbatueshme, megjithëse akoma më shumë përpjekje duhen
bërë në nivel qeveritar.
Lexoni artikullin e plotë këtu!

Përditësime mbi zbatimin e projekteve pilot
UNIPA nënshkruan Marrëveshjen me Komunat e Troina dhe Acireale dhe
“Rete Fattorie Sociali Sicili” për të filluar fazën e tretë të aksioneve pilote të
projektit
Më 9 mars 2021, u nënshkrua një marrëveshje midis Departamentit të Shkencave
Bujqësore, Ushqimore dhe Shkencave Pyjore të Universitetit të Palermos, partner i
projektit, dhe Bashkive të Troina dhe Acireale si edhe “Rete Fattorie Sociali Sicili”, duke
shpallur zyrtarisht fillimin e fazës së 3-të të aksioneve pilote të projektit "Shërbimet
Logjistike të Elektromobilitetit të Qytetit" me synim vlerësimin, nga pikëpamja ekonomike
dhe mjedisore, e mundësive për përhapjen e mobiliteti elektrik në zinxhirin e shkurtër të
furnizimit me ushqim. Në kuadër të këtij aksioni pilot do të blihet një automjet elektrik dhe
do të instalohen 2 pika karikimi. Lexoni më shumë këtu!

Konsorciumi i Bashkive të Raguzës vazhdon rrugën drejt mobilitetit të
qëndrueshëm
Prillin e shkuar, flota e makinave të Konsorciumit të Bashkive të Raguzës – partner në
projektin EnerNETMob, u pasurua me dy makina plotësisht elektrike të blera në kuadër të
projektit EnerNETMob. Autoriteti Publik Sicilian e konsideron pozitive rritjen e mobilitetit
urban të gjelbër dhe për këtë arsye është i vendosur të sigurojë mbështetje për të gjitha
iniciativat që synojnë arritjen e një mobiliteti gjithnjë e më të gjelbër. Hapat e ardhshëm
përfshijnë instalimin e 7 pikave të karikimit për mjete elektrike, të aksesueshme për
publikun dhe të shpërndara në të gjithë territorin e provincës.

ENA dhe Bashkitë e Setúbal, Palmela dhe Sesimbra paraqesin Strategjinë e
Elektromobilitetit për territorin e Arrábida
Plani i Elektromobilitetit të Arrábida-s është rezultat i punës së përbashkët të partnerit të
EnerNETMob ENA – Agjencia e Energjisë dhe Mjedisit e Arrábida, dhe Bashkive të Setbal,
Palmela dhe Sesimbra në kuadër të projektit EnerNetMob. Strategjia e përbashkët e
elektromobilitetit u prezantua më 17 qershor, duke propozuar masa specifike, modele
përdorimi, mundësi ndërhyrjeje dhe instrumente financiare dhe planifikues për
infrastrukturat elektrike. Në të njëjtën kohë ENA bëri dorëzimin zyrtar të automjeteve
elektrike në Bashki, të blera në kuadrin e aksionit pilot të projektit që përqëndrohet në
logjistikën urbane. Do të instalohen gjithashtu tre stacione karikimi të fuqisë së lartë, si
pjesë e këtij aksioni pilot. Lexoni më shumë këtu!

Takimet & eventet e projektit EnerNETMob

EnerNETMob në Panairin e Projekteve Evropiane, Mali i Zi
Më 29 maj, Partneri i EnerNETMob, Porti i Tivarit, mori pjesë në Panairin e Projekteve
Evropiane të organizuar nga Dhoma e Tregtisë e Malit të Zi si pjesë e kremtimit të Muajit
të Evropës. Kjo ishte një mundësi për Portin e Tivarit për të prezantuar 6 projekte të
përfunduara të financuara nga ADRION, 3 projektet IT-AL-ME dhe projektin EnerNETMob
të Programit MED duke u përqëndruar në progresin e instalimit të stacionit pilot të
karikimit për Portin e Tivarit i cili është në fazën e tij përfundimtare të zbatimit. Panairi u
hap nga Presidenti i Dhomës së Ekonomisë së Malit të Zi - z. Vlastimir Golubovic,
Kryenegociatorja e Malit të Zi me BE - znj. Zorka Kordic dhe Ambasadorja e Bashkimit
Evropian në Malin e Zi H.E. – znj. Oana-Cristina Popa.

Takimi i 7-të Transkombëtar i EnerNETMob
Takimi i 7-të i Komitetit Drejtues të projektit u zhvillua online në 1 Qershor. Të gjithë
partnerët morën pjesë në takim për të diskutuar progresin e projektit dhe planet e
ardhshme. Pavarësisht realitetit të ri të shkaktuar nga pandemia, konsorciumi qëndroi i
përqëndruar në aktivitetet dhe angazhimin e tij për ndërgjegjësimin mbi përfitimet e
mobilitetit elektrik, jo vetëm në teori por edhe në praktikë, përmes aksioneve pilotë të tyre
në rajone të ndryshme mesdhetare. Gjatë muajve të ardhshëm projekti aspiron të hedhë
dritë mbi rekomandimet e dobishme të nxjerra nga përvoja dhe të kalojë në fazën e
kapitalizimit të projektit. Gjatë takimit u vendos që idetë dhe aktivitetet e reja të
mbështeten nga projekti, duke rinovuar Agjendën e ardhshme, të përshtatur me
rrethanat aktuale dhe udhëzimet e BE-së.

SHËNONI DATËN: “Forumi i 4-rt Europian i Energjisë për Mobilitetin Smart”
Le të takohemi në edicionin e 4-rt të eventit europian referues mbi zgjidhjet e energjisë
për mobilitet të qëndrueshëm në 6 - 7 tetor në Marsejë! EnerNETMob dhe partneri
Capenergies, bashkë-organizator i këtij eventi 2-ditor, ju ftojnë të takohemi, shkëmbejmë
ide dhe ndërtojmë së bashku zgjidhje inovative të energjisë për përhapjen e mobilitetit të
pastër: zgjidhje elektrike dhe hidrogjeni, por edhe biogaz dhe bio-GNV, për transportin
tokësor, detar dhe ajror. 350 pjesëmarrës mblidhen çdo vit për këtë ngjarje unike: grupe
udhëheqëse, SME dhe kompani të reja inovative, vendimmarrës evropianë, autoritete
lokale dhe financuese. Mësoni më shumë këtu!

Bashkohuni me rrjetin EnerNETMob
EnerNETMob numëron 16 partnerë nga 12 vende Mesdhetare: Greqia, Malta, Italia,
Qipro, Shqipëria, Kroacia, Sllovenia, Portugalia, Mali i Zi, Spanja, Franca dhe
Austria, të cilët nxisin rritjen e zgjidhjeve të elektromobilitetit në rajonin e Mesdheut.
Bashkohu me rrjetin tonë!
Facebook: @enernetmob
Twitter: @EnerNETMob
Mësoni më shumë për EnerNETMob enernetmob.interreg-med.eu
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