
 

 

  

 

 

Ανοικτή Πρόσκληση  

Θα θέλατε ο δήμος σας να αναβαθμιστεί και να γίνει ανθρακικά 

ουδέτερος; 
 

Το C-Track 50 αποσκοπεί στην κινητοποίηση και υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά τη 

διαδικασία ανάπτυξης, χρηματοδότησης και υλοποίησης φιλόδοξων, ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για 

την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα, με στόχο την κλιματική ανθεκτικότητα και την ανθρακική 

ουδετερότητα έως το 2050. 

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το C-Track 50; 

Επιλεγμένοι δήμοι θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μακροπρόθεσμων σχεδίων για 

την ενέργεια και το κλίμα. Πιο συγκεκριμένα, οι υποστηριζόμενοι δήμοι θα έχουν: 

 Ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, ειδικά σχεδιασμένες για τις 

τοπικές αρχές, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πολιτικών για την 

αειφόρο ενέργεια και το κλίμα.  

 Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το 

κλίμα.  

 Υποστήριξη για την εκπόνηση προτάσεων χρηματοδότησης για δράσεις σχετικές με ενεργειακή 

απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάσει διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων (π.χ. ERDF, 

ESCO / EPC, ELENA, JESICA και ΕΟΧ). 

 Ευκαιρία να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες και οι οικονομίες κλίμακας κατά την 

υλοποίηση δράσεων / έργων ως αποτέλεσμα της διακυβερνητικής συνεργασίας.  

 Ευκαιρία να αντλήσουν γνώσεις από τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ καθώς και από αυτές που 

υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. 

 Εργαλεία, μέθοδοι και γνώσεις για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας μακροπρόθεσμα.  

Ποιες θα είναι οι δεσμεύσεις σας; 

 Συμμετοχή σε δύο συναντήσεις εργασίας (διάρκειας 1 μέρας η κάθε μία) που θα διοργανωθούν 

για τις υποστηριζόμενες τοπικές αρχές. 

 Κάλυψη εξόδων ταξιδιού / διαμονής που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας στις παραπάνω 

δραστηριότητες. 

 Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα 

για το 2050, με τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση ενός εταίρου του C-Track 50 (ΕΜΠ 

ή ΕΠΤΑ) ή / και1 

 Ανάπτυξη σχεδίων δελτίων έργου και πρότασης χρηματοδότησης για μία επιλεγμένη δράση / 

έργο, με την υποστήριξη ενός εταίρου του C-Track 50 (ΕΜΠ ή ΕΠΤΑ). 

                                                           

1 Ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί μέσω του ερωτηματολογίου 

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 



 

 

Πώς μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να δεχθείτε τις υπηρεσίες υποστήριξης του C-

Track 50; 

Οι ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το 

συνημμένο ερωτηματολόγιο και επιστρέφοντάς το στην κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, email: 

alexpapa@epu.ntua.gr ή fax: 210-772-3550, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018. Στη συνέχεια, δέκα δήμοι θα 

επιλεγούν για να υποστηριχθούν στην Ελλάδα μέσω μιας πλήρους αποσαφηνισμένης διαδικασίας που θα 

πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και περιλαμβάνει έναν καθορισμένο αριθμό κριτηρίων αξιολόγησης που 

έχουν συμφωνηθεί από την ομάδα του C-Track 50. 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκτίθενται στο παρόν έγγραφο είναι αυτές των συντακτών και δεν 

αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε το EASME ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.  
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