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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.

Europejscy eksperci i przedstawiciele partnerów projektu spotkali się w Atenach
w ramach unijnego Okrągłego Stołu projektu C-Track 50
Unijny Okrągły Stół odbył się 17 września 2019 r. w Atenach w Grecji. Został
zorganizowany w celu umożliwienia władzom z krajów partnerskich i ekspertom z tych
krajów wymiany doświadczeń nt. wypracowanych przez nich dobrych praktyk
opracowania skutecznych planów działań. Dyskusja koncentrowała się na polityce
energetycznej i klimatycznej UE, monitorowaniu i udostępnianiu danych, możliwych
scenariuszach osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050, wyzwań związanych
z osiąganiem neutralności węglowej oraz roli zarządzania wielopoziomowego.

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

Dodatkowo, przy okazji organizacji Okrągłego Stołu, w dniu 18 września 2019 r. miało
miejsce czwarte spotkanie projektowe projektu C-Track 50, które miało na celu
omówienie postępów prac z pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu, a także
wymianę informacji na temat przyszłych działań. Całość zakończono prezentacją
efektów z krajowych okrągłych stołów związanych z zaleceniami dla krajowych polityk
klimatycznych do roku 2050.
Webinarium – długoterminowe planowanie energetyczne w celu osiągnięcia
neutralności węglowej w miastach i regionach UE
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 do 2030 i do 2050 poprzez
promowanie
wielopoziomowego
zarządzania, wspieranie władz publicznych
w
określaniu
długoterminowych
priorytetów polityki energetycznej oraz
wsparcie dla lokalnego i regionalnego
planowania energetycznego.

W ramach projektu C-Track 50 w dniu 18 grudnia 2019 r. zorganizowano pierwsze
webianarium (seminarium internetowe). Zgłosiło się ponad 100 uczestników, którzy
wysłuchali prezentacji i dyskutowali z prelegentami. Celem wydarzenia było
poinformowanie społeczeństwa o najnowszych celach i założeniach globalnej polityki
energetycznej i klimatycznej, jak również dostarczenie inspiracji poprzez przedstawienie
przykładowych projektów w zakresie zrównoważonej energii, opracowanie nowych
narzędzi i najlepszych praktyk w planowaniu energetycznym i klimatycznym służących
osiągnięciu neutralności węglowej.
C-Track 50 na konferencji PlanUp w Brukseli
Projekt C-Track 50 uczestniczył w konferencji PlanUp w dniu 21 stycznia 2020 r., dzieląc
się doświadczeniami w zakresie planowania długoterminowego z zaakcentowaniem
oddolnego podejścia w osiąganiu neutralności węglowej. Konferencja dotyczyła
postępów w realizacji średnio- i długoterminowych celów UE w zakresie klimatu i energii
towarzyszących inwentaryzacji Krajowych Planów Energetycznych i Klimatycznych (ang.
NECPs) w państwach członkowskich UE. Uczestnicy, wśród których byli również
przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Dyrekcji Generalnej ds. Energii dyskutowali
o potencjale Europy do stania się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

C-Track 50 w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast promuje wielopoziomowe zaangażowanie interesariuszy
w celu skutecznej transformacji energetycznej w miastach i regionach
Europejski Tydzień Regionów i Miast miał miejsce w dniach 7-10 października 2019 r. pod hasłem: „Regiony i Miasta: Filary
przyszłości UE”. Projekt C-Track 50 współorganizował sesję pt.: „Wdrażanie Porozumienia Paryskiego: transformacja
energetyczna miast i regionów UE” podczas spotkania w dniu 9 października 2019 r. w Brukseli.
Podczas sesji, która została zorganizowana przez Europejski Komitet Regionów, Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji
Europejskiej oraz ICLEI EUROPE - partnera projektu C-Track 50, podkreślono wyraźne ambicje wszystkich przedstawicieli
od szczebla lokalnego do europejskiego, aby Europa podniosła poprzeczkę i osiągnęła neutralność klimatyczną do roku 2050.
Uczestnicy koncentrowali się na tym, jak obniżyć emisyjność dostaw energii w Europie ze wsparciem regionów, miast
i obywateli. Uwzględniając europejskie wielopoziomowe mechanizmy zarządzania oraz różne warunki wstępne, szczególnie
w regionach węglowych i wyspiarskich, uczestnicy podkreślali potrzebę holistycznej, sprawiedliwej oraz ambitnej strategii
uwzględniającej perspektywy regionalne i lokalne oraz odłożenie na bok sztywnych działań zaradczych i instrumentów.
Wśród prelegentów i uczestników sesji znaleźli się m.in.: Jerzy Buzek
[Parlament Europejski, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(ITRE)], Witold Stępień [Europejski Komitet Regionów], Eero Ailio
[Dyrekcja Generalna do spraw Energii (DG Energy - ENER) przy Komisji
Europejskiej], Yunus Arikan (ICLEI), Sarah Zamoum (inicjatywa Rise for
Climate – Belgium), Paul Baker [unijna inicjatywa wsparcia regionów
górniczych będących w transformacji Coal Regions in Transition], Gustaf
Landhal (projekt GrowSmarter), Wioletta Dunin-Majewska [Dyrekcja
Generalna do spraw Energii (DG Energy ENER) przy Komisji Europejskiej],
Josh Roberts (Rescoop) i Laura Bazen (inicjatywa Climate Rice Belgium).
C-Track 50 na wydarzeniu COP25
Partner projektu C-Track 50, ICLEI EUROPE, współorganizował wydarzenie
towarzyszące COP25 w Madrycie pt. „Przyspieszenie zmian:
zaangażowanie władz lokalnych w walkę o neutralność klimatyczną”.
Przedstawiciele miast i instytucji omawiali znaczenie ścisłej współpracy
między wszystkimi szczeblami zarządzania i społeczeństwem
obywatelskim dla osiągnięcia neutralności węglowej oraz celów
Porozumienia Paryskiego. Przedstawiciele miast z pierwszej ręki
prezentowali najskuteczniejsze i najtańsze rozwiązania w zakresie redukcji
emisji, które wprowadzili na szczeblu lokalnym oraz czy powiększenie
istniejących rozwiązań klimatycznych wystarczyło do osiągnięcia tych
celów.
C-Track 50 zdefiniował lokalne oraz regionalne priorytety w 11 krajach UE
Partnerzy projektu C-Track 50 opublikowali raport nt. lokalnych i regionalnych priorytetów w 11 krajach UE, który koncentruje
się na długoterminowym planowaniu polityki energetycznej wynikającym z osobistych spotkań i dwóch okrągłych stołów
z udziałem lokalnych i regionalnych władz, organizowanych na szczeblu krajowym w 11 krajach partnerskich.
Podsumowując, w przedmiotowym raporcie przedstawiono ramy prawne dotyczące regionalnego i lokalnego planowania
energetycznego w krajach realizujących projekt C-Track 50, jak również status quo tego planowania energetycznego.
Regionalne i lokalne priorytety w zakresie planowania energetycznego są opisane dla poszczególnych krajów wraz
z kluczowymi rekomendacjami, które mają na celu ułatwienie współpracy lokalnej i regionalnej oraz działań związanych
z planowaniem energetycznym.
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Pierwsze spotkanie bilateralne w ramach projektu C-Track 50
Lokalizacja: siedziba Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie
28 listopada 2019 r. w Olsztynie odbyło się pierwsze z planowanych dwustronnych spotkań związanych z upowszechnianiem
efektów projektu C-Track 50 w regionie partnerskim, reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję Energetyczną
Sp. z o.o. w Olsztynie (WMAE).
Wśród prelegentów i uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele następujących instytucji: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW w Poznaniu), Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
Głównym celem spotkania było upowszechnianie dotychczasowych efektów projektu C-Track 50, w tym omówienie postępów
prac z pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu oraz wymiana informacji na temat planowanych działań. Uczestnicy zapoznali
się z doświadczeniami z realizacji projektu w dziesięciu gminach województwa wielkopolskiego. Przedstawiono i omówiono
najważniejsze spostrzeżenia wynikające z weryfikacji i aktualizacji gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w celu ich
dostosowania do standardu SECAP (ang. Sustainable Energy and Climate Action Plan), w tym opracowania Bazowej Inwentaryzacji
Emisji (BEI), wykonania oceny ryzyka i podatności na zmiany klimatu (RVA), opracowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu
oraz trudności w próbach sformułowania lokalnych priorytetów w polityce energetycznej i klimatycznej gmin.
Uczestnicy spotkania zapoznali się
z działaniami realizowanymi przez UMWW
w Poznaniu w zakresie opracowania
wspólnie z ww. gminami składowych
dokumentów aplikacyjnych do nowych
wniosków inwestycyjnych na przyszłe
nabory
w
ramach
programów
współfinansowanych ze środków unijnych
na terenie województwa wielkopolskiego
(w tym m.in. do WRPO, POIG, POIŚ)
lub podobnych programach w tematyce
poprawy efektywności energetycznej
i zmniejszenia emisji pyłów oraz innych
zanieczyszczeń do atmosfery.
W ramach spotkania zaprezentowane zostały również doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego we wdrażaniu
polityki energetycznej i klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją m.in.
na temat wymiany doświadczeń między regionami. Ich weryfikacja będzie możliwa m.in. w ramach drugiego spotkania
bilateralnego planowanego w drugiej połowie 2020 r.

