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C-Track 50 to projekt finansowany przez UE

Europejskie webinarium w zakresie finansowania obywatelskiego

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.

Obszar tematyczny związany z lokalnymi udziałowcami został wybrany jako temat
przewodni drugiego seminarium internetowego C-Track 50, które odbyło się
9 czerwca 2020 r. Zainteresowanie finasowaniem obywatelskim znacząco rośnie, o czym
świadczy aktywny udział ponad 130 lokalnych interesariuszy, którzy wzięli udział
w wydarzeniu. Uznani prelegenci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem,
m.in. w obszarach spółdzielni
energetycznych, w ramach tzw. finansowania
społecznościowego (ang. crowdfunding) czy też innowacji finansowych wynikających
z pracy naukowej (ang. Combo Bond), które mają na celu zmobilizowanie kapitału
prywatnego (beneficjentami mogą być mogą władze publiczne i firmy) do finansowania
projektów środowiskowych lub społecznych. Więcej informacji o wydarzeniu, w tym
prezentacjach, dostępnych jest pod adresem: http://www.c-track50.eu/node/359

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

C-Track 50 podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

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

14 października 2020 r. przedstawiciele projektów: C-Track 50, PROSPECT 2030
(dofinansowanego z programu Interreg) i E-Fix (z programu Horyzont2020) wspólnie
poprowadzili wirtualną sesję pytań i odpowiedzi podczas Europejskiego Tygodnia
Regionów i Miast. Partnerzy projektu zaprosili dwóch ekspertów do omówienia roli
regionów w osiągnięciu neutralności węglowej, tj. pana Przemysława Komarnickiego,
profesora z Instytutu
Fraunhofera ds. Badań nad Infrastrukturą i Systemami
Energetycznymi oraz pana Michele Sansoni, doradcę ds. projektów z Agencji Wykonawczej
ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Sesja, w której uczestniczyło ponad 50
uczestników, odniosła duży sukces, podejmując różne zagadnienia: od technologii
do finasowania, w tym również włączenie społeczne i akceptację. Cały raport dostępny
jest tutaj: http://www.c-track50.eu/news
Repozytorium Wiedzy C-Track 50
W ramach projektu C-Track 50, uruchomiono nowe narzędzie, tj. Repozytorium Wiedzy,
celem wzmocnienia wiedzy w gminach i miastach w zakresie długoterminowego
planowania energetycznego. Biorąc pod uwagę trudności, jakie władze lokalne mają
z dostępem do już opracowanych materiałów w zakresie planowania polityk, Repozytorium
Wiedzy C-Track 50 jest ważnym portalem upowszechniania wiedzy skierowanym głównie
do gmin i innych zainteresowanych stron, aby informować ich w kwestiach dotyczących
energii odnawialnej i efektywności energetycznej na poziomie lokalnym lub regionalnym.
Więcej informacji o portalu dostępne jest pod adresem: https://www.ctrack50.eu/pl/knowledge-repository. Informacje dotyczące danego kraju dostępne
są po wyborze właściwego języka przeglądania strony internetowej.

Co słychać w krajach partnerskich C-Track 50?
Miasto Koprivnica oraz Regionalna Agencja Energetyczna Północ z Chorwacji zdobyły
Prestiżową
Europejską
Nagrodę
za
Doskonałość
w
Zrównoważonych
i Innowacyjnych Zamówieniach Publicznych. Rozpoczęty dialog rynkowy miał na celu
informowanie i zaangażowanie uczestników rynku, w tym pierwszym tego rodzaju
partnerstwie w Chorwacji, które zostało pozytywnie ocenione przez jury. Projekt dotyczył
głębokiej przebudowy budynku przedszkola z prefabrykatów. Projekt C-Track 50 wspierał
te działania w fazie wstępnej analizy technicznej oraz w fazie projektowania. Przebudowa
polegała nie tylko na wykonaniu prac z zakresu efektywności energetycznej ale także
na całkowitej przebudowie wnętrza budynku.
Region Planowania Ryga na Łotwie współpracuje z gminami będącymi beneficjentami w celu przygotowania wniosku dotyczącego
punktów mobilności. W tym kontekście zostało zorganizowane spotkanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w celu
omówienia wniosku aplikacyjnego ELENA dla regionu oraz naniesienia zmian w formularzu przedaplikacyjnym. Biorąc po uwagę brak
wcześniejszych doświadczeń z projektami ELENA na Łotwie, praca nad wnioskiem aplikacyjnym stanowi możliwość zdobycia
doświadczenia dla zaangażowanych partnerów regionalnych w całym kraju.
FAEN, regionalna agencja energetyczna Asturii w Hiszpanii zakończyła prace z gminamibeneficjentami i sfinalizowała 10 długoterminowych planów energetyczno-klimatycznych. W tych
planach i wynikających z nich projektach gminy skupiły się głównie na renowacji oświetlenia
publicznego. FAEN wspiera gminy współpracując przy przygotowywaniu audytów energetycznych,
dokumentacji technicznej do wniosków aplikacyjnych, dokumentów dotyczących procedur
o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zapewnienia bieżącego wsparcia
merytorycznego w trakcie realizacji całego procesu.
FAEN nawiązał również współpracę z firmami specjalizującymi się w usługach energetycznych
(ESCO), które realizują swoje pierwsze inwestycje, łącznie z zarządzaniem obiektami. Jak dotąd
ponad 6 gmin zabezpieczyło niezbędne środki z dostępnych dotacji krajowych.
Województwo Wielkopolskie współpracuje z wybranymi gminami będącymi beneficjentami w zakresie wsparcia merytorycznego
przy dostosowaniu ich planów gospodarki niskoemisyjnej do standardu SECAP, w perspektywie długoterminowej. W ramach wsparcia
technicznego udzielanego gminom przez Województwo Wielkopolskie, dokonują one również przeglądu swoich dokumentów
planistycznych pod kątem ich aktualizacji i spójności z uwzględnieniem zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi. Pośród
różnych opcji wdrożenia działań szczególną uwagę zwrócono na model finansowania ESCO, który dotychczas nie jest szeroko stosowany
w Polsce, zwłaszcza wśród gmin.
AREAM, regionalna agencja energetyczna z Madery w Portugalii wspiera gminę Funchal, będącą jedną z beneficjentów projektu,
w budowie stacji ładowania elektrycznego pojazdów elektrycznych. Ponadto region Madery otrzymuje wsparcie dla projektów
dotyczących renowacji budynków mieszkalnych w celu poprawy zarządzania w nich energią i wodą.
We wszystkich 11 krajach wciąż trwają prace nad wsparciem ponad 110 gmin-beneficjentów. Współpraca dotyczy wszystkich aspektów
planowania polityk energetyczno-klimatycznych oraz uruchamiania finansowania wybranych projektów priorytetowych.
Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: http://www.c-track50.eu/news
Bądź na bieżąco z naszymi wiadomościami i wydarzeniami związanymi z organizowanymi działaniami, webinariami itp.
organizowanymi w Twoim kraju!

Projekt C-Track 50 otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badawczegoinnowacyjnego „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 784974

www.c-track50.eu/

Dane kontaktowe

twitter.com/CTrack50

Dr. inż. Alicja Nowak (UMWW)

LinkedIn Profile

E-mail: alicja.nowak@umww.pl

