Консорциумът

Как да се присъедините?

Проект Зелено побратимяване се изпълнява
от консорциум от 10 партньора. Координатор е
Регионалният съюз на общините от Атика (PEDA).

Ако сте община и искате да се присъедините към
проект Зелено побратимяване или да участвате в
споразумения за побратимяване, моля посетете
нашата уеб-страница

Регионален съюз
на общините от
Атика
Exergia S.A консултант

PEDA
www.pedattikis.gr

Гърция

EXERGIA S.A
www.exergia.gr

Гърция

SEC
www.sec.bg

България

Асоциация на
родопските
общини

ARM
www.arm-bg.net

България

Полска мрежа
<Energie Cites>

PNEC
www.pnec.org.pl

Полша

Енергиен център София

Община Гюргево

Институт по
строителство

Енергийна
Агенция Рибейра
Енергийна
агенция на
Хагрита

Община
Връхника

www.green-twinning.eu
Или се свържете с нас:

PEDA
4 kotsika St., 104 34 Athens, Greece
Tel: +30 210 3646755 • Fax: +30 210 3646306
greentwinning@info.pedattikis.gr
www.pedattikis.gr
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Румъния
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Повишаване на капацитета
и обмяна на опит при институционализирането
на политиките за устойчиво енергийно развитие
в работата на общините

Зелено побратимяване

Цели:

Участващи общини

Проект Зелено побратимяване има за цел да
подпомогне местните власти при подготовката
и прилагането на техните Планове за действие
за устойчива енергия. Това ще бъде постигнато
чрез директен обмен на опит и знания при
побратимяване на местни власти от Испания,
които вече са подготвили и прилагат своите
Планове, с местни власти от ЦИЕ.

Основните цели на проект Зелено побратимяване са:

Участници са около 40 общини от България, Гърция,

Проектът се прилага от консорциум от 10
партньора (общини, асоциации/мрежи на местни
власти, агенции и частни фирми) от Гърция,
България, Полша, Румъния, Словения и Испания.

Полша, Румъния и Словения с малък опит при

Споразумението

устойчивото енергийно планиране, които участват в

инициатива на местни и регионални власти, които

Интегриране на политиките за устойчива енергия в

дейностите за изграждане на капацитет за подготовка

доброволно

стратегиите на местните власти

и прилагане на SEAPs. Допълнително 10 испански

на

общини от провинциите Барселона, Гранада и

възобновяеми

Валенсия подпомагат горните общини за постигане

територия.

на целите за устойчива енергия.
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Основни стъпки на проекта:

3
Споразумения за побратимяване между общини за
Планове за устойчива енергия (SEAPs)

4 Подготовката на екологични и социално-приемливи
Конвента на кметовете
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•Организиране на два курса за обучение по подготовка
и прилагане на SEAPs.
•Чрез споразумения за побратимяване, 10 испански

Планове (SEAPs) за предаване и одобрение от

Общ бюджет : € 1.010.806
75% е исканото съфинансиране от Програма ИЕЕ
25% е собствено финансиране

на

местните власти в областта на създаване и прилагане

обмяна на опит при подготовката и прилагането на

Продължителността на проекта е 24 месеца, от
април 2012 до април 2014. Проектът e подкрепен
от Програма Интелигентна енергия за Европа.

Споразумение на кметовете

общини с опит ще подпомогнат 10 обучаващи се
общини от Гърция, България, Румъния, Полша и
Словения (чрез обучение на място, посещения и
обмяна на експерти).

Подготовка на конкретни проекти за устийчива

енергия и включване на водещи примери на Конвента

•Чрез доброволни споразумения за побратимяване,
10 испански общини с опит в енергийното планиране

на кметовете.

ще предадат този опит на 10 обучаващи се общини от
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•SEAPs ще бъдат подготвени и прегледани от

Идентифициране

новите страни челнки на ЕС.
на

финансови

механизми

за

улесняване прилагането на дейности от Плановете за
устойчива енергия
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Промотиране на Конвента на кметовете пред общини.

Консултантите по проекта.
•По време на проекта няколко проекта за устойчива
енергия ще бъдат подпомогнати от Консултантите
при технико- икономическата им оценка.
•Чрез он-лайн хелпдеск ще бъде осигурена помощ на
общините по съществуващите начини и методологии
за местно устойчиво енергийно планиране.

Заради

своите

уникални

характеристики,

като

единственото по рода си движение за мобилизиране
на местните ресурси и действащи лица за изпълнение
на целите на ЕС, Споразумението на кметовете е
разглеждано от европейските институции като пример
за изключителен модел за управление на много нива .
Споразумението на кметовете от самото си създаване
се ползва с подкрепата на Европейската комисия,
Комитета на регионите, Европейския парламент,
където първите две церемонии по подписването са
били проведени, Европейската инвестиционна банка,
която подпомага инвестиционните намерения на
подписалите Споразумението местни власти.

