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C-Track 50 to projekt finansowany przez UE
w ramach programu w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Ma
na celu zmobilizowanie i wsparcie władz
lokalnych i regionalnych w planowaniu
energetycznym i klimatycznym celem
osiągnięcia odporności na zmiany klimatu
i neutralności węglowej do roku 2050.

Projekt C-Track 50 na EUSEW 2019
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2019, w środę 19 czerwca
2019 r. C-Track 50 współorganizował sesję Konferencji pn. „Władze lokalne jako siła
napędowa zmian klimatycznych”. Pan Patrick Biard, kierujący pracami projektu
w obszarze zarządzania wielopoziomowego, przedstawił związane z nimi wyniki,
podkreślając znaczenie wspólnej wizji i zapewnienia politycznego zaangażowania
na wszystkich szczeblach, tak aby wielopoziomowe zarządzanie było skuteczne.

Projekt jest realizowany w 11 krajach UE,
jak: Austria, Chorwacja, Francja, Niemcy,
Grecja, Węgry, Łotwa, Polska, Portugalia,
Rumunia
i Hiszpania.

IMEAS oraz C-Track 50 na wydarzeniu towarzyszącym EUSEW 2019
19 czerwca w Brukseli C-Track 50 współorganizował z IMEAS imprezę towarzyszącą
EUSEW „Connecting the unconnected”. Oba projekty badają powiązania między
różnymi szczeblami zarządzania wielopoziomowego i zajmują się nim jako sposobem
na włączenie polityki energetycznej UE i celów klimatycznych na szczeblu krajowym,
regionalnym i/lub lokalnym.

C-Track 50 odnosi się do dwóch kluczowych
wyzwań: braku wielopoziomowej współpracy
w zintegrowanym planowaniu polityki
energetycznej
i
klimatycznej
oraz
niedostatecznego doświadczenia Europy
w długoterminowym planowaniu na
wszystkich poziomach zarządzania.
Projekt C-Track 50 przyczyni się znacząco
do realizacji celów UE w zakresie energii
i klimatu na lata 2030 i 2050 poprzez
promowanie wielopoziomowego zarządzania,
wspieranie
władz
publicznych
w określaniu długoterminowych priorytetów
polityki energetycznej oraz wsparcie dla
lokalnego i regionalnego planowania
energetycznego.

Hiszpania, 3-cie spotkanie projektowe C-Track 50
Trzecie spotkanie projektowe C-Track 50 miało
miejsce w dniach 5 i 6 lutego w Oviedo
w Hiszpanii. Partnerzy wymienili się
informacjami nt. postępów w realizacji zadań
oraz wyników na poziomie krajowym a także
zaplanowali dalsze prace. Drugiego dnia
zorganizowano
warsztaty
poświęcone
budowaniu potencjału w zakresie zrównoważonego
planowania
energetycznego,
w ramach których partnerzy wymienili
najlepsze praktyki i doświadczenia.

Zarządzanie wielopoziomowe: zasadnicza część strategii na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej
24 lutego obywatele Fryburga w Niemczech głosowali za budową nowej ekologicznej dzielnicy o nazwie Dietenbach.
Powstanie tam 6500 mieszkań, szkół, lokalnych przedsiębiorstw i usług, wraz z 60 hektarami otwartych terenów zielonych.
W ten sposób miasto odpowiada politycznie i praktycznie na wyzwania globalne i lokalne. Dzielnica neutralna dla klimatu
będzie pierwszą tego typu we Freiburgu i pierwszą, która zostanie zbudowana w takiej skali w Niemczech.

C-Track 50 zaprezentowany na międzynarodowej konferencji w sprawie działań w zakresie klimatu (ICCA2019)
ICCA2019 zwołano w Heidelbergu (Niemcy) w dniach 22-23 maja br. Wydarzenie podkreśliło znaczenie „wspólnych działań
na rzecz klimatu”, czyli działań, które obejmują komunikację, koordynację i współpracę między szczeblami rządowymi,
sektorami i grupami interesariuszy.
C-Track 50 został przedstawiony przez ICLEI - partnera projektu wraz
z prezentacjami z innych istniejących i nowych projektów oraz inicjatyw
dotyczących wspólnych działań klimatycznych.
Poprzez zorganizowane sesje i zaprezentowane wyniki konferencja
wyjaśniła, jak ważne jest posiadanie warunków brzegowych, które pozwolą
miastom i gminom pełnić rolę kluczowych graczy w obszarze działań
na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.
Wspomniane warunki brzegowe obejmują: dostęp do
specjalistycznej, zasoby finansowe i uwarunkowania regulacyjne.

wiedzy

C-Track 50 sformułował zalecenia dotyczące polityki energetycznej i priorytetów klimatycznych
W ramach projektu każdy kraj partnerski (w sumie 11) zorganizował 3 krajowe okrągłe stoły z udziałem krajowych władz
publicznych i innych kluczowych podmiotów, na temat wyzwań związanych z polityką długoterminowego planowania
w zakresie energii i klimatu, a także w celu osiągnięcia efektu zarządzania wielopoziomowego. Rezultatem okrągłych stołów
było sformułowanie szeregu zaleceń, które omówiono i zatwierdzono z udziałem zainteresowanych stron. Zalecenia
te są dokładnie analizowane w raporcie nt. zaleceń dotyczących krajowych priorytetów energetycznych (dostępnym do
pobrania) i zasadniczo obejmują:







Obowiązek regulacyjny dla władz regionalnych/lokalnych dotyczący przygotowania planu w zakresie energii i klimatu;
Przypisanie konkretnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie regionalnym, w oparciu o ich
potencjał i po konsultacjach władz krajowych z władzami regionalnymi; powiązanie finansowe ustalonych celów;
Integracja i powiązanie tematów, takich jak łagodzenie zmian klimatu/adaptacja i planowanie przestrzenne miast itp.
w administracji gminnej;
Stworzenie przestrzeni dialogu dla różnych podmiotów odpowiednio na poziomie krajowym/regionalnym oraz
regionalnym/lokalnym, prawdopodobnie obejmującej również komitet sterujący i techniczne grupy robocze;
Rozwój dedykowanych narzędzi finansowania celem wsparcia rozwoju zarządzania wielopoziomowego oraz
planowania polityki energetycznej i klimatycznej na szczeblu regionalnym/lokalnym;
Stworzenie wspólnej podstawy metodologicznej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych i wskaźników
gromadzonych i wykorzystywanych w planowaniu energetycznym i klimatycznym.

DZIAŁANIA KRAJOWE
Trzeci okrągły stół poświęcony promowaniu zarządzania wielopoziomowego w ramach projektu C-Track 50
Lokalizacja: siedziba UMWW, al. Niepodległości 34, Poznań, 15 marca 2019 r.
W trzecim okrągłym stole projektu C-Track 50 w Wielkopolsce w roli ekspertów z poziomu
krajowego i regionalnego uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wielkopolskiego Biura Planowania
Przestrzennego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Poznaniu, Departamentu
Środowiska UMWW oraz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W trakcie spotkania dokonano podsumowania głosów i uwag z dwóch poprzednich
okrągłych stołów ekspertów. W ramach przygotowanej prezentacji multimedialnej
przedstawione zostały uwarunkowania zarządzania wielopoziomowego na tle projektu
„Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”. W posumowaniu wypracowane zostały
rekomendacje dla Ministerstwa Energii, które wcześniej zostały poddane weryfikacji
i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Drugi okrągły stół adresowany do wielkopolskich samorządów gminnych
Lokalizacja: siedziba UMWW, al. Niepodległości 34, Poznań, 15 kwietnia 2019 r.
Jednym z celów warsztatów było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących
aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do standardu SECAP oraz prób sformułowania
lokalnych priorytetów w polityce energetycznej i klimatycznej.
Pracownicy merytoryczni gmin zapoznali się z warunkami rozwoju strategii niskoemisyjnej
w oparciu o projekt krajowej polityki energetycznej do 2040 r. oraz europejskie cele Strategii
długoterminowej do 2050 r.
Przedstawiono i omówiono najważniejsze spostrzeżenia wynikające z weryfikacji planów
gospodarki niskoemisyjnej ze wskazaniem, które elementy powinny zostać zmodyfikowane
i uzupełnione lub które muszą być opracowane od podstaw w postaci załączników. Ustalono
też ramy czasowe dla opracowania tych punktów celem przejścia na SECAP.
Uczestnicy spotkania zostali również poinformowani, którzy pracownicy Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW będą służyć im merytorycznym wsparciem w aktualizacji
PGN (SEAP) do SECAP. Załączone materiały zawierały przykłady planów adaptacyjnych
i objaśnienia do arkusza SECAP Porozumienia Burmistrzów. W ramach dyskusji uczestnicy
mieli okazję zadać szczegółowe pytania dotyczące aktualizacji posiadanego PGN.

Projekt C–Track 50 otrzymał finansowanie z unijnego programu badawczoinnowacyjnego "Horyzont 2020" w ramach umowy o grant nr 784974.
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