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Proiectul C-Track 50,
finanțat prin
programul de cercetare, inovare Horizon
2020, își propune să mobilizeze și să sprijine
autoritățile locale și regionale în ceea ce
privește planificarea energetică și climatică,
pentru a obține reziliența climatică și carbon
neutralitatea până în 2050.
Proiectul este implementat în 11 țări ale UE,
și anume: Austria, Croația, Franța,
Germania, Grecia, Ungaria, Letonia, Polonia,
Portugalia, România și Spania.

Webinar European privind finanțarea cetățenească
O arie tematică aflată în atenția stake-holderilor locali a fost selectată ca subiect al
celui de-al doilea seminari web C-Track 50, organizat pe 9 iunie. Interesul pentru
finanțarea cetățenească crește semnificativ, după cum au demonstrat 130 de părți
interesate care s-au alăturat evenimentului.
Experiențele împărtășite de vorbitori proeminenți au inclus cooperativele
energetice, crowdfunding-ul și legătura combinată. Mai multe informații despre
eveniment, inclusiv prezentările și înregistrarea acestuia, sunt disponibile aici.

C-Track 50 la Săptămâna Europeană a Regiunilor

C-Track 50 abordează două provocări cheie:
lipsa unei colaborări pe mai multe niveluri în
planificarea integrată a politicii energetice și
climatice și experiența limitată în Europa în
planificarea pe termen lung la toate
nivelurile de guvernare.
În ansamblu, C-Track 50 va contribui
considerabil la obiectivele UE pentru energie
și climă 2030 și 2050 prin promovarea
guvernanței pe mai multe niveluri, sprijinind
autoritățile publice în definirea priorităților
pe termen lung ale politicii energetice și
facilitând planificarea energetică locală și
regională

Pe 14 octombrie, C-Track 50 și-a unit forțele cu proiectele PROSPECT 2030
(Interreg) și E-Fix (H2020) pentru a găzdui o sesiune virtuală de întrebări și
răspunsuri pentru Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor. Partenerii de
proiect au invitat doi experți să discute despre rolul regiunilor în atingerea
obiectivului UE privind carbon neutralitatea: Przemyslaw Komarnicki, profesor
care lucrează la Institutul Fraunhofer de cercetare a sistemelor și infrastructurilor
energetice și Michele Sansoni, consilier de proiect la Agenția Executivă pentru
Mici și Mijlocii Întreprinderi (EASME).
Cu mai mult de 50 de participanți, sesiunea a avut un mare succes și a abordat
diferitele dimensiuni ale subiectului, de la tehnologii la finanțare, inclusiv
incluziunea socială și acceptarea. Citiți raportul complet aici.
Depozit de cunoștiințe C-Track 50
Un nou instrument, pentru a consolida cunoștințele orașelor în ceea ce privește
planificarea energetică pe termen lung, a fost lansat de proiect, depozitul de
cunoștințe C-Track 50. Recunoscând dificultățile pe care autoritățile locale le au
pentru a accesa materialul deja pus în aplicare cu privire la planificarea politicilor,
depozitul de cunoștințe este un portal semnificativ de diseminare care vizează
municipalitățile și alte părți interesate, astfel încât să le informeze cu privire la
problemele legate de energia regenerabilă și aplicațiile de eficiență energetică la
nivel local sau regional. Puteți accesa acest portal aici. Informațiile referitoare la
fiecare țară sunt disponibile atunci când vizualizați pagina web în limba națională.

Ce se întâmplă în țările partenere din proiectul C-Track ?
Orașul Koprivnica și Agenția Regională pentru Energie din Croația de Nord, au
câștigat prestigioase premii europene pentru excelență în achizițiile durabile și
inovatoare. Dialogul de piață inițiat a vizat informarea și implicarea actorilor de
pe piață, în acest prim parteneriat de acest gen din Croația, care a fost evaluat
pozitiv de către juriu. Proiectul a fost axat pe o reconstrucție amplă a unei
clădiri de grădiniță prefabricate.
C-Track 50 a sprijinit proiectul în timpul fazei preliminare de analiză tehnică și
proiectare. Reconstrucția a constat nu numai în lucrări de renovare a energiei,
ci și într-o reconstrucție completă a interiorului.
Regiunea de planificare Riga din Letonia a colaborat cu municipalitățile sale beneficiare pentru pregătirea unei aplicații de proiect
privind punctele de mobilitate. În acest cadru, au fost organizate întâlniri cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru a discuta
despreaplicația de proiect ELENA din regiune, iar modificările solicitate în formularul de pre-cerere sunt în curs. Având în vedere
că nu există experiență anterioară cu proiectele ELENA în Letonia, acest exercițiu reprezintă o experiență semnificativă pentru
partenerii regionali implicați din țară.
FAEN, agenția regională pentru energie din Asturia, Spania, și-a finalizat activitatea cu municipalitățile
beneficiare și a finalizat cele 10 planuri pe termen lung de politică și climă. În aceste planuri și în
proiectele rezultate, municipalitățile s-au concentrat în cea mai mare parte pe renovarea iluminatului
public. FAEN le-a sprijinit colaborând la pregătirea auditurilor energetice, a documentelor tehnice
pentru formularele de cerere, a documentelor pentru procedurile publice de contractare, precum și a
oferit asistență continuă pe parcursul întregului proces.
FAEN a colaborat, de asemenea, cu companiile de servicii energetice (ESCO), care efectuează investiția
inițială și gestionarea instalațiilor. Până în prezent, peste 6 municipalități au asigurat fondurile necesare
din subvențiile naționale disponibile.
Regiunea Wielkopolska, Polonia, a lucrat împreună cu primăriile sale beneficiare selectate furnizând sprijin pentru ajustarea
planurilor economiei cu emisii reduse la standardul SECAP, pe orizontul de termen lung. În timpul asistenței tehnice acordate
municipalităților, acestea și-au revizuit documentele de planificare în ceea ce privește actualizarea și coerența lor multilaterală,
luând în considerare problemele legate de schimbările climatice. Printre diferitele opțiuni de implementare, o atenție specială a
fost acordată modelului de finanțare ESCO, care până în prezent nu este utilizat pe scară largă în Polonia, în special în rândul
municipalităților.
AREAM, agenția regională pentru energie din Madeira, Portugalia, a sprijinit municipalitatea Funchal, printre alți beneficiarii să
dezvolte stații de încărcar pentru vehicule electrice. În plus, regiunea Madeiraa primit sprijin pentru soluții de reabilitare a
clădirilor rezidențiale, pentru a le îmbunătăți performanțele energetice și de furnizare a apei.
Lucrările de sprijinire a celor peste 110 municipalități beneficiare din cele 11 țări în toate aspectele planificării politicii lor
energetice și climatice și demararea finanțării proiectelor prioritare selectate sunt în curs.
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