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C-Track 50 a 2019-es Fentnartható Energia Héten Brüsszelben 

C-Track 50 részt vett a közösen szervezett, EU 2019. évi Fenntartható Energia Hét 

keretében zajló konferencia ülésén “A helyi önkormányzatok, mint az éghajlatváltozás 

kezelésének mozgatórugói” 2019 június 19-én szerdán. Patrick Biard, aki a projektben 

a többszintű kormányzás fejlesztését vezeti, bemutatta a kapcsolódó eredményeket, 

hangsúlyozva a közös elképzelés fontosságát, amely biztosítja, hogy a többszintű 

kormányzás hatékony és eredményes legyen. Bővebben 

  
  

IMEAS és C-Track 50 csatlakozott az EUSEW 2019 eseményéhez 

C-Track 50 az IMEAS -szal együtt szervezte meg a Fenntartható Energia Hét kísérő 

rendezvényeként a “Össze nem kapcsoltak összekapcsolása” c. eseményt Brüsszelben 

június 19-én. Mindkét projekt a felsőbb és az alsóbb irányítási szintek közötti 

kapcsolatot vizsgálja, és a többszintű kormányzásra irányul, magában foglalva az uniós 

energiapolitika és az éghajlati célok nemzeti, regionális és/vagy helyi szintű 

beépítését. Bővebben 

  
 

Spanyolország, C-Track 50 3. projekttalálkozó 

A C-Track 50 3. projekttalálkozója a spanyolországi 

Oviedo-ban február 5–6-án valósult meg. A 

partnerek megosztották egymással a projekt 

előrehaladását, országos szinten elért 

eredményeket és a további feladatokat. A 2. napon 

kapacitásépítő tevékenységet keretében a 

fenntartható energiatervezésről volt szó, ahol a 

partnerek megosztották a jó gyakorlatokat és 

tapasztalatokat. Bővebben 

 

 

 

 

 

 

C-Track 50, a Horizont 2020 Kutatási és Fejlesztési 

Program keretében támogatott projekt, amelynek 

célja a helyi és regionális önkormányzatok 

mozgósítása és támogatása az energia és 

kílmatervezés területén, hogy javuljon a 

kílmaváltozással szemberni ellenállóképesség és 

megvalósuljon a szén-dioxid semlegesség 2050-re. 

A projektet 11 uniós országban valósul meg, 

nevezetesen: Ausztria, Horvátország, 

Franciaország, Németország, Görögország, 

Magyarország, Lettország, Lengyelország, 

Portugália, Románia és Spanyolország. 

C-Track 50 két kulcsfontosságú kihívással 

foglalkozik: a többszintű együttműködés 

hiánya az integrált energia- és éghajlat-

politika tervezésében, valamint az Európában 

jelen lévő korlátozott tapasztalatok a hosszú 

távú tervezés terén minden irányítási szinten. 

Összegezve, C-Track 50 jelentősen hozzájárul 

a 2030-as és 2050-es uniós energia- és 

éghajlat-célkitűzésekhez azáltal, hogy 

elősegíti a többszintű kormányzást, 

támogatja az állami hatóságokat a hosszú 

távú energiapolitikai prioritások 

meghatározásában, és megkönnyíti a helyi és 

regionális energiatervezést. 

http://www.c-track50.eu/node/159
https://www.imeas.eu/
http://www.c-track50.eu/node/157
https://c-track50.eu/node/124
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Többszintű kormányzás: a stratégia elengedhetetlen része a karbon-semlegesség elérése  

Február 24-én a németországi Freiburg polgárai egy új, Dietenbach elnevezésű ökológiai negyed építését szavazták meg. Ez 

az épület 6500 lakást, iskolát, helyi vállalkozást és szolgáltatást foglal majd magában, 60 hektár nyitott és zöld területen. Ez 

a város politikailag és gyakorlatilag megfelelő módon reagál a globális és a helyi kihívásokra is. A klíma-semleges kerület 

szempontjából ez lesz az első ilyen jellegű Freiburgban, és az első ilyen méretű építkezés Németországban. Bővebben 

C-Track 50 bemutatkozott az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi konferencián (ICCA2019) 

ICCA2019 ülését Heidelbergben (Németország) tartották május 22–23-án. Az esemény kiemelte az „együttműködésen 

alapuló éghajlat-változási cselekvés” fontosságát, amely kommunikációt, koordinációt és együttműködést magában foglaló 

kormányzati szinteket, ágazatokat és érdekelt csoportokat foglal magában. 

 

A C-Track 50 projektet az ICLEI mutatta be, más meglévő és új 

kezdeményezések bemutatása mellett, valamint együttműködést 

kezdeményezett az éghajlat-változási fellépésekkel kapcsolatban. 

A konferenciák ülésein és eredményein keresztül világossá tették a 

keretfeltételek létfontosságát, amely lehetővé teszi a városok és 

önkormányzatok számára, hogy szerepet vállaljanak az éghajlatváltozás 

elleni fellépés és a fenntartható fejlődés terén. 

Hasonló keretfeltételek a szakértelemhez való hozzáféréstől, a pénzügyi 

forrásokig és a szabályozási feltételekig terjednek. Bővebben 
 

A C-Track 50 ajánlásokat fogalmazott meg az energiapolitika és az éghajlati prioritásokat illetően 

A projekt keretein belül minden partnerország (összesen 11) 3 nemzeti kerekasztal-beszélgetést szervezett a nemzeti 

hatóságok és más kulcsfontosságú szereplők részvételével a hosszú távú energia- és éghajlatpolitikai tervezés előtt álló 

kihívásokról, valamint a többszintű kormányzás eléréséről. A kerekasztal-beszélgetés eredményeként ajánlások sorozatát 

fogalmazták meg, amelyeket megvitattak és érvényesítettek a részt vevő érdekelt felekkel. A javalatokat alaposan elemzik a 

nemzeti energiaprioritásokról szóló Jelentésekben, amely letölthető és magában foglalja: 

 A regionális / helyi hatóságok szabályozási kötelezettségét az energia- és éghajlati terv elkészítésére;  

 Speciális üvegházgáz csökkentési célok meghatározása regionális szinten, mely a helyi csökkentési lehetőségeken 
alapszik, ezenfelül a nemezti és a regionális hatóságok konzultációján ; kapcsolják össze a finanszírozást a kitűzött 
célokkal; 

 Az éghajlatváltozás mérséklése/alkalmazkodás témák integrálása a városi területrendezés tervezésbe; 

 Az érintettek számára nemzeti / regionális, illetve regionális / helyi szinten párbeszéd lehetőségének biztosítása, 
amely esetleg irányítóbizottságból és műszaki munkacsoportokból is állna;  

 A többszintű kormányzást, valamint az energia- és éghajlat-politikai tervezést támogató pénzügyi eszközök fejlesztése 
regionális / helyi szinten;  

 Közös módszertani alap kialakítása, amely biztosítja az összegyűjtött és felhasznált adatok minőségét az energia- és 
éghajlat-tervezés során 

 

http://www.c-track50.eu/
https://twitter.com/CTrack50
https://www.linkedin.com/company/c%E2%80%93track-50/
http://www.c-track50.eu/node/154
https://www.icca2019.org/
http://www.c-track50.eu/node/161

