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Ευρωπαϊκό διαδικτυακό σεμινάριο στη Χρηματοδότηση από πολίτες 

Μια θεματική ενότητα κοντά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων 

τέθηκε ως θέμα για το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο του C-Track 50, που οργανώθηκε 

στις 9 Ιουνίου. Το ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση από πολίτες μεγαλώνει 

σημαντικά, όπως υποδεικνύεται από τους 130 συμμετέχοντες στο σεμινάριο. 

Οι εμπειρίες που μοιράστηκαν από εξέχοντες ομιλητές περιλάμβαναν ενεργειακές 

κοινότητες, συλλογική χρηματοδότηση και το συνδυαστικό ομόλογο. Περισσότερες 

πληροφορίες για το σεμινάριο, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων και της 

καταγραφής είναι διαθέσιμα εδώ. 

 
  

Το C-Track 50 στην Εβδομάδα Περιφερειών της ΕΕ 

Στις 14 Οκτωβρίου, το C-Track 50 συνεργάστηκε με τα έργα PROSPECT 2030 

(Interreg) και E-Fix (H2020) φιλοξενώντας μία εικονική συνεδρία Ε&Α για την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων. Εταίροι του έργου κάλεσαν δύο 

ειδικούς για να συζητήσουν το ρόλο των περιφερειών στο στόχο ανθρακικής 

ουδετερότητας της ΕΕ: Τον Przemyslaw Komarnicki, καθηγητή στο Ινστιτούτο 

Fraunhofer για την έρευνα σε Ενεργειακά Συστήματα και Υποδομές, και τον 

Michele Sansoni, σύμβουλο έργων στον Εκτελεστικό Οργανισμό ΜμΕ (EASME) 

Με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες, η συνεδρία ήταν άκρως επιτυχής και 

κάλυψε τις ποικίλες διαστάσεις του θέματος, από τεχνολογίες μέχρι τη 

χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

αποδοχής. Διαβάστε την πλήρη αναφορά εδώ. 
 

Το Αποθετήριο Γνώσεων του C-Track 50 

Ένα νέο εργαλείο , που ενισχύει τη γνώση των πόλεων για τον μακροπρόθεσμο 

ενεργειακό σχεδιασμό, έχει παρουσιαστεί από το έργο, το Αποθετήριο Γνώσεων του 

C-Track 50. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία των τοπικών αρχών στην πρόσβαση ήδη 

διαθέσιμου υλικού στον σχεδιασμό πολιτικών, το Αποθετήριο Γνώσεων είναι μία 

σημαντική δικτυακή ενημερωτική πύλη που στοχεύει στους δήμους και σε άλλους 

ενδιαφερόμενους εμπλεκομένους για να πληροφορούνται για θέματα εφαρμογών 

ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό ή περιφερειακό 

επίπεδο. Αυτή η δικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη εδώ. Πληροφορίες σε εθνικό 

επίπεδο είναι διαθέσιμες όταν η ιστοσελίδα προβάλλεται στην εθνική γλώσσα. 

 

 

Το C-Track 50, ένα έργο χρηματοδοτούμενο 

από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος 

Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020, 

στοχεύει στην κινητοποίηση και υποστήριξη 

τοπικών και περιφερειακών αρχών στον 

ενεργειακό και κλιματικό σχεδιασμό 

προκειμένου να επιτύχουν κλιματική αντοχή 

και ανθρακική ουδετερότητα μέχρι το 2050. 

Στο έργο συμμετέχουν 11 κράτη της ΕΕ και 

είναι τα εξής: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και 

Ρουμανία. 

Το C-Track 50 αντιμετωπίζει δύο βασικές 

προκλήσεις: την έλλειψη πολυεπίπεδων 

συνεργασιών στον ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό ενεργειακών και κλιματικών 

πολιτικών και την περιορισμένη εμπειρία 

στην Ευρώπη στον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό σε κυβερνητικά επίπεδα. 

Συνολικά, το C-Trak 50 θα συνεισφέρει 

σημαντικά στους ενεργειακούς και 

κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και 

το 2050 προωθώντας την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση, υποστηρίζοντας δημόσιες 

αρχές στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων 

στις μακροπρόθεσμες ενεργειακές πολιτικές 

και διευκολύνοντας τον τοπικό και 

περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό.  

 

http://www.c-track50.eu/node/359
http://c-track50.eu/node/378
http://www.c-track50.eu/knowledge-repository


 

 

Το Έργο C-Track 50 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της ΕΕ, Horizon 2020, υπό τη συμφωνία επιχορήγησης υπ’ αριθμόν 

784974. 

 

www.c-track50.eu/  

twitter.com/CTrack50  

LinkedIn Profile 

Πληροφορίες Επικοινωνίας 

Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ) 

Email: alexpapa@epu.ntua.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι συμβαίνει στις χώρες των εταίρων του C-Track 50; 

Η πόλη Koprivnica και το Βόρειο Περιφερειακό Γραφείο Ενέργειας στην Κροατία 

κέρδισαν στα Ένδοξα Ευρωπαϊκά Βραβεία για την Αριστεία για Βιώσιμες και Επινοητικές 

προμήθειες. Ο διάλογος με την αγορά που ξεκίνησε στόχευε στην πληροφόρηση και την 

εμπλοκή των φορέων της αγοράς, σε μία πρωτοποριακή συνεργασία για την Κροατία, που 

εκτιμήθηκε θετικά από την κριτική επιτροπή. Το έργο εστίαζε σε μία εκτενή 

ανακατασκευή ενός ήδη κατασκευασμένου νηπιαγωγείου. 

Το C-Track 50 υποστήριξε το έργο κατά την προκριματική τεχνική ανάλυση και στη φάση 

του σχεδιασμού του έργου. Η ανακατασκευή δεν περιορίστηκε σε εργασίες ενεργειακής 

αναβάθμισης αλλά σε μία γενική εσωτερική ανακατασκευή.  

 

Η Riga Planning Region στη Λετονία έχει εργαστεί με τους δικαιούχους δήμους για την προετοιμασία μίας εφαρμογής σχετικά με 

σημεία κινητικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν οργανωθεί συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για να 

συζητηθεί η εφαρμογή του προγράμματος ELENA στην περιοχή, και οι αλλαγές που έχουν ζητηθεί στη φόρμα προ-αίτησης είναι σε 

εξέλιξη. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία με τα έργα του ELENA στη Λετονία, αυτή η άσκηση αποτελεί μία σημαντική 

εμπειρία για τους εμπλεκόμενους περιφερειακούς εταίρους στη χώρα. 

Το FAEN, το Περιφερειακό Γραφείο Ενέργειας στην Asturias στην Ισπανία, έχει ολοκληρώσει το έργο 

του με τους δικαιούχους δήμους και έχει τελειοποιήσει τα 10 μακροπρόθεσμα ενεργειακά και 

κλιματικά τους σχέδια. Σε αυτά τα σχέδια και στα απορρέοντα έργα, οι δήμοι έχουν εστιάσει στην 

ανακαίνιση του δημοτικού φωτισμού. Το FAEN τους έχει υποστηρίξει στην προετοιμασία ενεργειακών 

επιθεωρήσεων, τεχνικών κειμένων για τις φόρμες αίτησης, κείμενα για δημόσιες διαδικασίες 

συμβάσεων. Επίσης έχει παράσχει συνεχή βοήθεια κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας. 

Το FAEN έχει επίσης ασχοληθεί με Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), που αναλαμβάνουν την 

αρχική επένδυση και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων. Μέχρι τώρα, παραπάνω από 6 δήμους έχουν 

εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση από κρατικές πηγές.  

Η περιφέρεια Wielkopolska στην Πολωνία έχει εργαστεί με επιλεγμένους δικαιούχους δήμους στην παροχή υποστήριξης για την 

προσαρμογή τους στην οικονομικά χαμηλών εκπομπών με βάση τις προδιαγραφές των ΣΔΑΕΚ, υπό έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Κατά την παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη στους δήμους, αυτοί επίσης ελέγχουν τα αρχεία σχεδιασμού τους με σκοπό την 

αναβάθμιση τους και την πολύπλευρη συνοχή, λαμβάνοντας υπόψη θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής. Ανάμεσα στις 

διάφορες επιλογές εφαρμογής, ειδική προσοχή έχει δοθεί στο μοντέλο χρηματοδότησης από ΕΕΥ το οποίο ως τώρα δεν 

χρησιμοποιείται ευρέως στην Πολωνία, ειδικά στους δήμους. 

Το AREAM, το Περιφερειακό Γραφείο Ενέργεια στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, έχει υποστηρίξει το δήμο Funchal, μεταξύ 

δικαιούχων, για να αναπτύξει σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επιπλέον, η περιοχή της Μαδέιρα υποστηρίζεται με 

λύσεις για την αποκατάσταση κατοικιών, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση νερού και ενέργειας. 

Το έργο υποστήριξης πάνω από 110 δικαιούχων δήμων στις 11 χώρες από όλες τις πτυχές του σχεδιασμού ενεργειακών και 

κλιματικών πολιτικών και έναυσης χρηματοδότησης συγκεκριμένων προτεραιοποιημένων έργων είναι συνεχές. 

Περισσότερα… 

Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα και τις εκδηλώσεις μας για επερχόμενες δραστηριότητες, διαδικτυακά σεμινάρια κλπ. 

οργανωμένα στη χώρα σας!! 

 

http://www.c-track50.eu/
https://twitter.com/CTrack50
https://www.linkedin.com/company/c%E2%80%93track-50/
http://www.c-track50.eu/news

