Porozumienie
Burmistrzów
Porozumienie Burmistrzów to oddolny europejski ruch skupiający

władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się
do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie.
Celem sygnatariuszy Porozumienia jest wykroczenie poza przyjęty
na szczeblu unijnym cel redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku.

Ze względu na swój unikatowy charakter - jako jedyna tego rodzaju

inicjatywa mobilizująca podmioty lokalne i regionalne do włączenia
się w realizację unijnych celów klimatycznych - Porozumienie
Burmistrzów jest przedstawiane przez instytucje europejskie jako
wyjątkowy model wielopoziomowego sprawowania rządów.

Porozumienie Burmistrzów cieszy się szerokim wsparciem instytucji

europejskich, w tym Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów,
który wspiera tę inicjatywę od momentu jej powstania, Parlamentu
Europejskiego, w którego siedzibie odbyły się trzy pierwsze
uroczyste ceremonie podpisania Porozumienia Burmistrzów, oraz
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który pomaga samorządom
lokalnym w uruchomieniu potencjału inwestycyjnego.

Więcej

informacji na temat Porozumienia Burmistrzów można
znaleźć na stronie internetowej:
www.eumayors.eu

Konsorcjum projektu
Regionalny Związek
Miast Attyki
Firma konsultingowa
ds. energii i środowiska
Exergia S.A.

PEDA
www.pedattikis.gr

Grecja

EXERGIA S.A.
www.exergia.gr

Grecja

SEC
www.sec.bg

Bułgaria

Stowarzyszenie
Gmin Rodopskich

ARM
www.arm-bg.net

Bułgaria

Stowarzyszenie
Gmin Polska Sieć
„Energie Cités”

PNEC
www.pnec.org.pl

Polska

Centrum
Energetyczne w Sofii

Rumunia

Instytut Budownictwa
i Inżynierii Lądowej
i Wodnej

ZRMK
www.gi-zrmk.si

Słowenia

Agencja Energetyczna
Regionu La Ribera

AER
www.aer-ribera.com

Hiszpania

Vrhnika
www.vrhnika.si

Słowenia

HEMPS
www.spme.ro

Rumunia

Gmina Vrhnika
Przedsiębiorstwo
Zarządzania Energią
Regionu Harghita

W

ramach projektu Green Twinning pomiędzy gminami
partnerskimi podpisane zostały porozumienia o współpracy
w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze zrównoważonego
zarządzania energią oraz opracowania i realizacji Planów działań na
rzecz zrównoważonej energii zgodnych z zasadami Porozumienia
Burmistrzów.

Green Twinning to projekt wspierający miasta i gminy z Grecji,

Giurgiu
www.primariagiurgiu.ro

Gmina Giurgiu

Porozumienia o współpracy
partnerskiej

Chcesz zawrzeć Porozumienie o współpracy partnerskiej
(Green Twinning)?
Jeśli Ty sam, Twoje miasto lub region jesteście zainteresowani
znalezieniem partnera do twinningu i nawiązaniem z nim
długoterminowej współpracy w celu wymiany doświadczeń
i rozwiązywania podobnych problemów związanych z poprawą
efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii, skontaktuj się z nami: biuro@pnec.org.pl
Aktualne informacje na temat projektu Green Twinning znajdziesz
na stronie: www.green-twinning.eu
Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej ulotki spoczywa na jej autorach. Nie
wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI, ani Komisja Europejska nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.

Bułgarii, Polski, Słowenii i Rumunii w realizacji zobowiązań
wynikających z przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów.
Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie szkoleń, punktu
doradczego (tzw. helpdesk dostępny pod adresem http://helpdesk.
green-twinning.eu/home) oraz współpracę twinningową pomiędzy
„miastami uczącymi się” z wymienionych krajów oraz „miastami
doświadczonymi” z Hiszpanii. Projekt jest współfinansowany
z programu „Inteligentna Energia dla Europy (IEE)”.
Czym jest Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy
gminami (Green Twinning)?

Porozumienie

o współpracy partnerskiej pomiędzy gminami
(tzw. Green Twinning) to dwukierunkowa relacja, w której obie gminy
partnerskie odnoszą korzyści ze współdziałania oraz wymiany
informacji i doświadczeń służących kształtowaniu społeczości
niskoemisyjnej.

Budowanie kompetencji i wymiana

doświadczeń w zakresie strategii
zrównoważonego rozwoju energetycznego
w miastach

„Uczenie się od siebie nawzajem - współpraca i unikanie powtarzania
błędów z przeszłości” to główny cel projektu.

Formułowanie partnerstwa krok
po kroku

•

Określenie priorytetów
Gmina, która chce się dowiedzieć, w jaki sposób inne
europejskie samorządy lokalne opracowały swoje Plany działań
na rzecz zrównoważonej energii i jak realizowały różne ujęte
w nich działania, określa obszary, w których potrzebuje wsparcia,
a także swoje potrzeby szkoleniowe i swoje wizje / priorytety
w zakresie zrównoważonej energii.

•

Komunikacja z partnerami projektu Green Twinning
Określiwszy swoje priorytety, gmina przesyła do krajowego
koordynatora projektu Green Twinning swoje dane kontaktowe.
Osoba wskazana do kontaktu otrzyma e-mail z formularzem do
wypełnienia, w którym należy podać ogólne informacje na temat
miasta/gminy, najważniejszych zainteresowań dotyczących
energii i środowiska oraz inne informacje, które będą przydatne
w znalezieniu odpowiedniego partnera do twinningu.

•

Wybór partnera do współpracy twinningowej
Krajowi koordynatorzy projektu Green Twinning są odpowiedzialni
za wybór odpowiedniego partnera do współpracy twinningowej
w zależności od potrzeb i priorytetów gminy, która zgłosiła się do
nich z prośbą o pośrednictwo.
Wyboru partnerów do współpracy twinningowej dokonuje się
głównie w oparciu o podobieństwa planowanych działań na
rzecz zrównoważonej energii uwzględnionych w SEAPach, jak
również podobieństwa celów i zobowiązań wyszczególnionych
w tych planach. Podobieństwa te będą z pewnością występowały
w przypadku gmin o podobnym położeniu geograficznym,
klimacie, architekturze oraz cechach społeczno-ekonomicznych,
co pomnoży pozytywne rezultaty twinningu.

• Wymiana doświadczeń służąca kształtowaniu

społeczeństwa niskoemisyjnego
Gdy dwie gminy zdecydują się na podpisanie Porozumienia
o współpracy twinningowej, krajowi koordynatorzy projektu
pomogą w organizacji spotkania ich przedstawicieli oraz
rozpoczęciu twinningu.

Działania i narzędzia, jakie można
wykorzystać w ramach współpracy
twinningowej

Partnerstwa twinningowe w ramach projektu Green Twinning
Kyrdżali (obwód Kyrdżali, Bułgaria) – Rubí (prowincja
Barcelona, Hiszpania)

Kočevje (Słowenia) – Huétor Tájar (prowincja Granada,
Hiszpania)

Kościerzyna (województwo pomorskie, Polska) – Padul
(prowincja Granada, Hiszpania)

Vrhnika (Słowenia) - Cúllar Vega (prowincja Granada,
Hiszpania)

Wymiana specjalistów, krótkie wizyty wyspecjalizowanych
ekspertów

Ilioupoli (region Attyka, Grecja) – Maracena (prowincja
Granada, Hiszpania)

Smolan (obwód Smolan, Bułgaria) – Motril (prowincja
Granada, Hiszpania)

Wizyty studyjne przedstawicieli władz miasta/gminy
i pracowników technicznych

Giurgiu (okręg Giurgiu, Rumunia) - L’Alcúdia (prowincja
Walencja, Hiszpania)

Ilion (region Attyka, Grecja) – Armilla (prowincja Granada,
Hiszpania)

Piaseczno (województwo mazowieckie, Polska) - Guadix
(prowincja Granada, Hiszpania)

Miercurea Ciuc (okręg Harghita, Rumunia) - La Zubia
(prowincja Granada, Hiszpania)

Szkolenia i warsztaty
Konsultacje na poszczególnych etapach opracowania
i wdrażania SEAPu

Utworzenie internetowych forów dyskusyjnych w ramach
punktu doradczego Helpdesk
Wymiana informacji, danych, narzędzi, wiedzy
Powtarzanie zaobserwowanych rozwiązań, doradztwo,
codzienna pomoc techniczna i wsparcie

Zasady udanej współpracy
twinningowej
Wspólne działanie:
dwa (lub więcej) samorządy
lokalne spotykają się
i współpracują realizując
wspólne cele, przy
jednoczesnym spełnianiu
swoich indywidualnych
potrzeb.

Wspólne wartości:
partnerzy podzielają
uzupełniające się wartości,
misje i wizje i są chętni
do dzielenia się swoimi
zasobami na rzecz
obopólnych korzyści.

Umowa twinningowa pomiędzy Giurgiu (RO)
i L’Alcúdią (ES)
„Nasze porozumienie
o współpracy twinningowej pomoże nam
zdobyć doświadczenia
w zakresie realizacji
inicjatyw związanych
z
wykorzystaniem
OZE i EE, co z kolei
pomoże w osiągnięciu
celu wyznaczonego
w SEAPie gminy
l’Alcudia.”
Robert Martínez, Burmistrz L’Alcúdii

Udostępnianie:
gminy partnerskie
dzielą się pomysłami,
zasobami kadrowymi
i programowymi w celu
osiągnięcia wzajemnych
korzyści.

Dawanie i branie:
partnerstwo to wspólne
przedsięwzięcie, przy
realizacji którego każda
ze stron coś daje
i jednocześnie otrzymuje,
a ostatecznie obie
odnoszą korzyści.

„Dzięki nawiązanej współpracy twinningowej Giurgiu może
skorzystać z szerokiego doświadczenia gminy l’Alcudia w zakresie
opracowywania i realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej
energii (SEAP). Mamy nadzieję, że w przyszłości także inne obszary
działalności będą przedmiotem współpracy pomiędzy naszymi
miastami, z uwzględnieniem wspólnych celów zrównoważonego
rozwoju.”
Barbu Nicolae, Burmistrz Giurgiu

Umowa twinningowa pomiędzy Cullar Vegą (ES)
i Vrhniką (SI)
„Gmina Cúllar Vega
jest przekonana, że
Europa powinna być
budowana w oparciu
o zasadę współpracy
i uczenia się od
siebie
nawzajem.
Oprócz zrównoważonego wykorzystania i produkcji energii
priorytetem jest dla
nas wymiana młodzieży, a współpraca twinningowa jest ku temu znakomitą okazją.”
Juan de Dios Moreno, Burmistrz Cullar Vegi
„Nasza wizyta w hiszpańskiej gminie partnerskiej Cullar Vega była
bardzo owocna. Okazało się, że mimo innego klimatu, nasze cele
są dość podobne - energooszczędne budownictwo, racjonalne
wykorzystanie energii i samowystarczalność energetyczna dzięki
wykorzystaniu OZE.”
Stojan Jakin, Burmistrz Vrhniki

