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Ngjarjet kryesore në EnerNETMob

EnerNETMob lançon platformën e re dixhitale
Platforma e re e projektit EnerNETMob është tashmë online! Platforma është krijuar për të
publikuar të rejat dhe arritjet e EnerNETMob dhe për të përforcuar bashkëpunimin midis
vendeve partnere përmes një numri eventesh që do të zhvillohen me pjesëmarrjen e
aktorëve kryesorë të sektorit të transportit elektrik. Kjo platformë e integruar aspiron të
ngrejë një Komunitet Interaktiv të lidhur me elektromobilitetin dhe mobilitetin e
qëndrueshëm, duke vepruar si hapësirë rrjetesh dixhitale, e mbështetur nga projekti
EnerNETMob. Eksploroni platformën tonë të re këtu!

Intervistë me Drejtorin e Transportit në Bashkinë e Tiranës mbi zhvillimin e
transportit elektrik në Tiranë
Instituti i Transportit zhvilloi një takim me Z. Enton Punavija, Drejtor i Drejtorisë së
Transportit dhe Trafikut Rrugor, Bashkia Tiranë, mbi disa çështje lidhur me zhvillimin e
transportit elektrik në Tiranë. Pikat kryesore të intervistës u përqëndruan në statusin
aktual të përhapjes së automjeteve elektrike dhe infrastrukturës përkatëse të karikimit në
Tiranë, masat aktuale për të fuqizuar përdorimin e makinave elektrike, mangësitë në
legjislacionin shqiptar, sfidat me të cilat përballen operatorët e automjeteve elektrike dhe
planet për të ardhmen. Lexoni intervistën e plotë këtu!

Rajoni i Peloponezit: 20,000 kilometra me zero-emetime gjatë muajit Gusht
2021
Gjatë muajit gusht u vu re një rritje e konsiderueshme në përdorimin e rrjetit të stacioneve
të karikimit publik për automjetet elektrike të instaluara dhe menaxhuara nga Rajoni i
Peloponezit, blerë në kuadrin e projektit EnerNETMob. Sipas të dhënave të marra nga
platforma e menaxhimit të rrjetit elektronik, numri i seancave të karikimit gushtin e kaluar
arriti në 280, ndërsa energjia elektrike e karikimit tejkaloi 4.000 kWh, që korrespondon
me mbi 20.000 kilometra "elektrikë" me zero emetime, të kryera nga banorët dhe
vizitorët e Rajonit të Peloponezit gjatë muajit gusht të pushimeve. Lexoni artikullin e plotë
këtu!

Përditësime mbi zbatimin e aksioneve pilote

Instituti i Transportit ka blerë një pikë karikimi “normal charging” për mjete
elektrike dhe ka marrë me qera një makine 100% elektrike
Gjatë qershorit 2021, Instituti i Transportit instaloi dhe vuri në funksionim një Pikë Karikimi
Normale Publike, blerë në kuadër të aksioneve pilote të projektit Enernetmob. Kjo pikë
karikimi është një vlerë e shtuar për të gjithë drejtuesit e automjeteve elektrike në Tiranë,
duke patur parasysh numrin e kufizuar të pikave të karikimit publike normale dhe të
shpejta në Shqipëri.
Si pjesë e aksioneve pilote, është marrë me qera një makinë 100% elektrike nga qershori
2021 deri në përfundim të projektit. Makina e tipit Hyundai Kona, është testuar me sukses
dhe përdoret në aktivitetet e përditshme të punës nga stafi i Institutit të Transportit.

UNIPA i siguron Rete Fattorie Sociali Sicilia një furgon 100% Elektrik
Më 30 gusht 2021, Universiteti i Palermos, Departamenti i Shkencave Bujqësore,
Ushqimore dhe Pyjore (SAAF), i ka dhënë Rete Fattorie Sociali Sicilia për përdorim falas
një furgon 100% Elektrik të marrë me qera në kuadër të aksionit pilot 3 të projektit
EnerNETMob. Automjeti NISSAN E-NV200 ështe marrë me qera deri në fund të projektit
dhe do të përdoret nga Rete Fattorie Sociali Sicilia për të transportuar produkte
bujqësore dhe ushqimore në territorin midis Bashkive Acireale dhe Troina, duke shënuar
në këtë mënyrë fillimin e fazës pilot të projektit. Departamenti SAAF është duke punuar
për të instaluar së shpejti në kuadër të projektit dy stacione karikimi mjetesh elektrike, në
dy komunat me të cilat është nënshkruar një marrëveshje në muajin mars.

Takimet & eventet e projektit EnerNETMob

Konferenca afatmesme e EnerNETMob online
Konferenca afatmesme e projektit EnerNETMob u organizua me sukses më 8 korrik nga
Shoqata e Bashkive të Ragusas. Gjatë eventit, u prezantuan arritjet e deritanishme të
projektit dhe u trajtuan nga pikëpamja transnacionale dhe shumë-dimensionale çështjet
kryesore që lidhen me elektromobilitetin. Çështjet kryesore të diskutuara ishin faza e re e
programeve të BE-së, politikat e elektromobilitetit dhe investimet e planifikuara,
elektromobiliteti për logjistikën dhe transportin e mallrave dhe planifikimi si një çelës kritik
i zhvillimit të transportit elektrik brenda skenarëve të mobilitetit të pasagjerëve pas
situatës pandemike Covid-19. Mësoni më shumë këtu!

EnerNETMob merr pjesë në ECOMM 2021 – Vendi i takimit për ushtruesit dhe
eskpertët e Menaxhimit të Mobilitetit nga e gjithë Europa
Si të sigurohet përballueshmëria, aksesueshmëria dhe siguria për të gjithë? Cilat strategji
duhen përdorur për të zvogëluar nevojën për të udhëtuar? Si të zbatohen nyjet e
mobilitetit për të nxitur mobilitetin e përbashkët? Si mund të integrojmë disa mënyra
transporti dhe të krijojmë hapësira urbane dhe mjedise më të gjelbra? ECOMM 2021
dëshiron të inkurajojë në mënyrë aktive diskutimin dhe shkëmbimin e ideve mbi Fillimin e
një Epoke të Re në nivel Evropian, në datat 24-25 nëntor nga Cascais në Portugali.
EnerNETMob do t’i transferojë rezultatet e arritura tek auditori i ECOMM duke mbajtur një
sesion të veçantë mbi
e-mobilitetin dhe zhvillimin e rrjeteve ndër-rajonale dhe
ndërkombëtare në zonën e Mesdheut dhe më gjerë. Shëno - datën - dhe qëndro i
sintonizuar!

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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