www.green-twinning.eu

Formarea capabilităţilor şi dobândirea cunoştinţelor necesare instituţionalizării
politicilor de energie durabilă la nivelul municipalităţilor

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.
Consorţiul Proiectului este alcătuit din 10
parteneri (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).
Durata de desfăşurare a proiectului este de
24 luni, în perioada Aprilie 2012 – Aprilie
2014.

www.pedattikis.gr

www.primaria-giurgiu.ro

Obiective proiect:

1. Integrarea politicilor de energie durabilă

în activităţile primăriilor.
2. Intărirea capacităţilor tehnice şi ﬁnanciare
ale municipalităţilor în domeniul politicilor de
energie durabilă şi a implementării acestora.
3. Infrăţirea municipalităţilor prin acorduri
care să prevadă schimb de cunoştinţe în
dezvoltarea şi implementarea PAED-urilor.
4. Realizarea unor PAED-uri acceptabile din
punct de vedere al condiţiilor de mediu şi
sociale, care să ﬁe înnaintate spre aprobare
Convenţiei Primarilor.
5. Lansarea de activităţi PAED cu evidenţierea
celor mai bune exemple de bună practică în
zona Benchmarks of Excellence a paginii web
a Convenţiei Primarilor www.eumayors.eu .
6.Identiﬁcarea mecanismelor ﬁnanciare în
vederea implementării acţiunilor din PAED.
7. Promovarea iniţiativelor Convenţiei
Primarilor la alte municipalităţi.

www.exergia.gr

www.sec.bg

www.gi-zrmk.si

www.aer-ribera.com

www.arm-bg.net

www.spme.ro

Conţinutul acestui material este exclusiv în responsabilitatea autorilor şi
nu reprezintă neapărat opinia Comunităţii Europene.
Comisia Europeană nu este responsabilă pentru nici o prelucrare a
acestor informaţii.

www.pnec.org.pl

www.vrhnika.si

