Consorțiu

Cum să devii membru Green Twinning?

Consorţiul Proiectului este alcătuit din 10 parteneri.
Coordonatorul proiectului este Uniunea Regională a
Municipalităţilor din Attica (PEDA).
Regional Union of
Municipalities of
Attica

PEDA
www. pedattikis.gr

Greece

Exergia Energy
and Environment
Consultants S.A

EXERGIA S.A
www.exergia.gr

Greece

SEC
www.sec.bg

Bulgaria

Association of
Rhodope
Municipalities

ARM
www.arm-bg.net

Bulgaria

Polish Network
<Energie Cites>

PNEC
www.pnec.org.pl

Poland

Sofia Energy Centre

Municipality of Giurgiu

Building and Civil
Engineering Insitute

GIURGIU
www.primaria-giuriu.ro

ZRMK
www.gi-zrmk.si

Energy Agency
of la Ribera

AER
www.aer-ribera.com

Harghita Energy
Management
Public Service

HEMPS
www.spme.ro

Dacă sunteţi o municipalitate și vreţi să deveniţi membru Green
Twinning sau să deveniţi partener în cadrul acordului de înfrăţire
vizitaţi website-ul nostru:

www.green-twinning.eu

Contact:
Formarea capabilităţilor și dobandirea

PEDA
4 kotsika St., 104 34 Athens, Greece
Tel: +30 210 3646755 • Fax: +30 210 3646306
greentwinning@info.pedattikis.gr
www.pedattikis.gr

Romania

Slovenia

Spain

Romania

Conținutul acestui material este exclusiv în responsabilitatea autorilor și
nu reprezintă neapărat opinia Comunității Europene.

Municipality of
Vrhnika

Vrhnika
www.vrhnika.si

Slovenia

Comisia Europeană nu este responsabilă pentru nici o prelucrare a
acestor informații.

cunoștinţelor necesare instituţionalizării
politicilor de energie durabilă la nivelul
municipalităţilor

Green Twinning

Obiective proiect:

Municipalităţi participante

Green Twinning - Infrăţirea verde este un proiect cofinanţat
de Programul Intelligent Energy Europe, care are ca
obiective importante nu doar acordarea de consultanţă
autorităţilor locale pentru elaborarea Planului de Acţiune în
domeniul Energiei Durabile (PAED) ci şi de a le oferi sprijin şi
perfecţionare în vederea implementării acţiunilor cuprinse în
acest Plan.
Indeplinirea obiectivelor proiectului se va realiza prin schimb
direct de experienţă, transfer de cunoştinţe şi înfrăţirea unor
localităţi cu experienţă în domeniu din Spania cu localităţi
mai puţin experimentate aflate pe teritoriile celor 27 State
Membre UE.
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Aproae 40 de municipalităţi din Bulgaria, Grecia, Polonia,

Integrarea politicilor de energie durabilă în activităţile
primăriilor.

Întărirea capacităţilor tehnice şi financiare ale municipalităţilor
în domeniul politicilor de energie durabilă şi a implementării
acestora.

România, Slovenia şi Spania, puţin experimentate în
planificare energetică durabilă şi implementarea acesteia,
participă la activităţile de formare a capabilităţilor privind
dezvoltarea PAED-urilor. Alte 10 municipalităţi spaniole
din provinciile Barcelona, Granada şi Valencia vor asista
municipalităţile mai sus menţionate în îndeplinirea ţintelor
stabilite prin Convenţia Primarilor.

Convenţia primarilor reprezintă principala mişcare europeană
în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale ce
se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei
energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în
teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi
propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene
de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020.
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Etape proiect:

Având în vedere caracteristicile sale unice - singura mişcare
de acest tip care mobilizează actori locali şi regionali în
jurul îndeplinirii obiectivelor UE – Convenţia primarilor a fost
descrisă de instituţiile europene ca fiind un model excepţional
de guvernanţă pe mai multe niveluri.

Consorţiul Proiectului este alcătuit din 10 parteneri
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Înfrăţirea municipalităţilor prin acorduri care să prevadă
schimb de cunoştinţe în dezvoltarea şi implementarea PAEDurilor.

(municipalităţi, asociaţii/reţele de autorităţi locale, agenţii
si companii private) din Bulgaria, Grecia, Polonia, România,
Slovenia şi Spania. Coordonatorul proiectului este Uniunea
Regională a Municipalităţilor din Attica (PEDA).
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Durata de desfăşurare a proiectului este de 24 luni, în
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perioada Aprilie 2012 – Aprilie 2014.

Lansarea de activităţi PAED cu evidenţierea celor mai bune
exemple de bună practică în zona Benchmarks of Excellence
a paginii web a Convenţiei Primarilor.

Buget total: 1010806 Euro
75% Finanţare Program IEE
25% Contribuţie proprie

Realizarea unor PAED-uri acceptabile din punct de vedere
al condiţiilor de mediu şi sociale, care să fie înnaintate spre
aprobare Convenţiei Primarilor.
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Identificarea mecanismelor financiare
implementării acţiunilor din PAED.

în

vederea
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Promovarea iniţiativelor Convenţiei Primarilor la alte
municipalităţi.

•Organizarea a 2 cursuri privind elaborarea şi implementarea
PAED-ului
•10 municipalităţi spaniole cu experienţă în domeniu, în
cadrul acordurilor de înfrăţire, vor acorda asistenţă tehnică
şi îndrumare altor 10 municipalităţi mai puţin experimentate
din Bulgaria, Grecia, Polonia, România, Slovenia şi Spania
(formare la locul de muncă, vizite de studiu, schimb de
cunoştinţe între experţi locali).
•10 municipalităţi spaniole cu experienţă în domeniu, în
cadrul acordurilor voluntare, vor acorda asistenţă tehnică şi
îndrumare altor 10 municipalităţi mai puţin experimentate
aflate pe teritoriile celor 27 State Membre UE
•PAED-urile vor fi elaborate şi revizuite de Consultanţii
proiectului.
•Pe durata proiectului implementarea unor acţiuni din PAEDuri va fi monitorizată iar Consultanţii de proiect vor furniza
sprijin tehnic.
•Cu jutorul platformei de sprijin (helpdesk) se vor furniza
continuu autorităţilor locale, îndrumare şi asistenţă tehnică
cu privire la instrumentele existente şi metodologie.

Convenţia Primarilor

Pe lângă sprijinul oferit de Comisia Europeană, Convenţia
beneficiază de sprijin instituţional deplin şi din partea
Comitetului Regiunilor, care a sprijinit iniţiativa încă de la
început, din partea Parlamentului European, unde au fost
găzduite primele două ceremonii de semnare, precum şi din
partea Băncii Europene de Investiţii care acordă asistenţă
autorităţilor locale în eliberarea potenţialului lor de investiţii.

www.eumayors.eu

