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Mirësevini në buletinin e 6-të informativ të projektit EnerNETMob
Interreg MED!

Zhvillimet kryesore të projektit EnerNETMob

Stenda e projektit demonstrues (projektit pilot) EnerNETMob në
E4SM 2021 revolution
Forumi i 4-rt Evropian për Energjinë dhe Mobilitetin Smart (E4SM 2021) iu kushtua inovacionit, me
fokus të veçantë në bërjen e energjisë dhe zinxhirit të transportit sa më të gjelbër, transformimit të
tregut dhe transformimit dixhital të infrastrukturës dhe shërbimeve. Gjatë E4SM 2021,
Capenergies prezantoi projektin pilot të realizuar prej tyre në kuadër të projektit EnerNETMob me
mjetin elektrik për logjistikën në sektorin agro-ushqimor, të kombinuar me energjitë e
rinovueshme. Mësoni më shumë këtu!

EnerNETMob në Forumin Circle the MED 2021
Projekti EnerNETMob mori pjesë në Forumin “Circle the MED 2021” me një sesion fokusuar në
"Qytetet Smart dhe Zgjidhjet e Elektro-Mobilitetit drejt Neutralitetit Klimaterik”. 200 pjesëmarrës
iu bashkuan eventit gjatë të cilit një panel shumë i larmishëm dhe i shquar nga vendet e Mesdheut
verior dhe jugor prezantuan idetë dhe projektet e tyre ambicioze në mbështetje të transformimit
të gjelbër dhe dixhital të qyteteve. Mësoni më shumë dhe shikoni videon e regjistruar këtu!

Projekti EnerNETMob në Konferencën ECOMM 2021
Një sesion dedikuar projektit EnerNETMob mbi "Rrjetet Mesdhetare Ndër-rajonale të Elektromobilitetit për Sistemet e Transportit Intermodale me Emetime të Ulëta Karboni në Distanca të
Gjata” u organizua në kuadër të Konferencës Evropiane për Menaxhimin e Mobilitetit 2021: Vendi i
takimit për praktikuesit dhe ekspertët e Menaxhimit të Mobilitetit për të shkëmbyer ide dhe
praktika në fillim të një Epoke të Re në Nivel Evropian. Mësoni më shumë dhe shikoni videon e
regjistruar këtu!

Projekti EnerNETMob në Forumin CIVITAS 2021
Forumi CIVITAS 2021 ishte një mundësi ideale për të mësuar prej bashkive, njerëzve dhe
projekteve që nxisin inovacionin në mobilitetin smart, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.
Edicioni i këtij viti përdori një format hibrid, duke kombinuar aktivitetet online dhe ato me prezencë
fizike. EnerNETMob mori pjesë në këtë konferencë si një ekspozues online duke prezantuar arritjet
e arritura nga projekti përfaqësuesve të bashkive, politikë-bërësve, ekspertëve, planifikuesve,
OJQ-ve dhe akademikëve që iu bashkuan Forumit.

Projekti EnerNETMob në Konferencën POLIS 2021
Konferenca Vjetore POLIS 2021 ofroi një mundësi për bashkitë dhe rajonet që të prezantojnë
arritjet e tyre në fushën e transportit tek një audiencë e gjerë ekspertësh të mobilitetit,
konsulentësh dhe vendimmarrësish. EnerNETMob mori pjesë si ekspozues në këtë konferencë,
duke pasur mundësinë për të bashkëvepruar me një nga grupimet më dinamike të Evropës në
fushën e mobilitetit dhe për shkëmbimin e praktikave dhe ideve më të mira të fokusuara në
inovacionin, qëndrueshmërinë dhe bashkëkrijimin.

Ditët e Informimit të Projektit EnerNETMob

Ditët e Informimit të Projektit EnerNETMOb në Shqipëri
Më 26 tetor 2021 në Shqipëri u zhvillua eventi “Ditë Informuese dhe Ndërgjegjësuese mbi
Transportin Elektrik”, në të cilin morën pjesë aktorë të shumtë dhe të ndryshëm nga fusha e
elektro-mobilitetit. Në event u prezantuan kontributet e çmuara të gjithësecilit në përhapjen e
transportit elektrik dhe reduktimin e emetimeve të CO2. Nga ana tjetër, u theksua se mungesa e
legjislacionit përkatës që mbështet transportin elektrik në rajon, mbetet ndër sfidat më të
rëndësishme për t'u trajtuar. Mësoni më tepër mbi eventin këtu!

Ditët e Informimit të Projektit EnerNETMob në Portin e Barit
Në datën 21 Dhjetor u organizua një aktivitet i përbashkët i projekteve EnerNETMob dhe SuMo në
ambientet e Portit të Barit. Aktiviteti synonte promovimin e elektro-mobilitetit dhe zgjidhjeve të
gjelbra për transportin dhe gjithashtu promovimin e kontributit të Portit të Barit në vlerat e BE-së
për transportin e qëndrueshëm, më pak ndotje të ajrit dhe mbrojtjen e mjedisit. Përmes
EnerNETMob, Porti i Barit bleu një makinë elektrike dhe instaloi një stacion karikimi të shpejtë për
makina elektrike, ndërsa përmes projektit SuMo do të blihet një autobus hibrid për përdorim në
zonën e lirë të portit. Mësoni më shumë rreth eventit këtu!

Shënoni Datën

Konferenca Finale e Projektit EnerNETMob
Mos e humbisni Konferencën tonë të fundit që do të zhvillohet më 8 prill 2022 në Marsejë.
Rezultatet e projektit do të prezantohen në tryeza të rrumbullakëta duke u fokusuar në
intermodalitetin tokë-det, lëvizshmërinë e përbashkët, logjistikën urbane dhe lidhjen ndërmjet
energjive të rinovueshme dhe elektro-mobilitetit. Shënoni datën dhe qëndroni në kontakt për më
shumë detaje. Regjistrimet do të hapen së shpejti!

Bashkohuni me rrje n 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
Imësoni më shumë për EnerNETMob: enernetmob.interreg-med.eu
Vizitoni platformën e re EnerNETMob: https://www.enernetmob.eu

