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PROGRAMSKO IZVJEŠĆE 
Djelovanje udruge Eko Kvarner u 2020. godini 

Rad udruge u 2020. g. bitno je reduciran sa pandemijom Covida 19, kako zbog nemogudnosti osobnih kontakata 
i  putovanja, tako i poslovnih problemima mnogih dionika sa kojima u našem radu surađujemo.  

Novostvoreno slobodno vrijeme iskoristili smo za intenzivno učenje u domeni energetske tranzicije i  prijavu na 
mnoge (prije svega EU) projekte, i  to: 6 prijava projekata na Horison2020 natječaj, 1 Life prijava, Nesoi prijave, 
2 EUKI prijave, sve sa kvalitetnim međunarodnim suprijaviteljima. 

Isto tako, nastavil i samo naš rad (u suradnji sa drugim partnerima) na energetskoj tranziciji otoka Krka, ali  i  
cijele Hrvatske. Nažalost, zbog pandemije, mnogi važni događaji su otkazani, kao npr. velika međunarodna 

energetsko-klimatska konferencija u svibnju. Od aktivnosti koje su u 2020. g. ipak održane možemo izdvojiti: 

- predstavnje (i  sl i jedno prihvadanje) projekta velike fotonaponske elektrane Barbičin na opdinskim vijedima, u 
siječnju; 

- predstavnje (i  sl i jedno prihvadanje) projekta pametne elektro-distributivne mreže tvrtki Schneider-Electric u 
Parizu, u siječnju; 

- dva predavanja u sklopu RiEPK2020, u siječnju; 

- pripremanje i  sudjelovanje na županijskom okruglom stolu o CGO Marinščina, 22. siječnja;  

- posjeta i  razgovori (te dogovor suradnje) tvornici fotonaponskih panela Solvis u Varaždinu 07. veljače; 

- niz predavanja u sklopu regionalnih turneja u Slavoniji i  u Istri  u drugoj polovini veljače; 

- predavanje o gospodarenju otpadom u Kastvu 10. ožujka; 

- niz webinara održanih u ožujku, travnju i  svibnju, kao zamjena za pandemijom onemogudene aktivno sti; 

- reagiranje ogranka Eko Kvarnera Crikvenica na nepropisna nasipavanja obale u Crikvenici: niz internih 
sastanaka, komunikacije s opdinom te djelovanje prema medijima  -27. svibnja održana konferencija za novinare 
u Jadranovu; 

- revitalizacija Energetske zadruge Otok Krk, u svibnju, sa obnoviteljskom skupštinom iste 02. l ipnja;  

- dani otvorenih vrata energetskog čvora 25. srpnja i  08. Kolovoza, u suradnji s Energetskom zadrugom Otok Krk 

- priprema i realizacija konferencije o zaštiti  i  spašavanju plemenite periske 11. rujna u Krku, u sklopu Morskih 
akcijskih dana grada Krka i  Mediteranskog akcijskog dana pod pokroviteljstvom MIO-ECSDE; 

- posjeta studenata sa zagrebačkog sveučilišta (prof. Bežovan) i  prezentacija rada 09. l istopada;  

- početak realizacije Erasmus projekta (sa Sušačkom gimnazijom) 15. l istopada; 

- priprema i realizacija konferencije o Jezeru 23. i  24. l istopada u suradnji s udrugom ADIPA; osvješdivanje 
vrijednosti Natura2000 područja visoke bioraznolikosti u sklopu Mediteranskog akcijskog dana pod 

pokroviteljstvom MIO-ECSDE; 

- niz webinara u sklopu Green Arene u studenom i prosincu. 


