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Evitarea celor mai devastatoare efecte ale schimbărilor
climatice necesită ca orașele și regiunile să ia măsuri
care să conducă spre carbon neutralitate. Un număr
de orașe și teritorii din Europa au acceptat această
provocare. Ei dezvoltă și pun în aplicare planuri pe
termen lung pentru energie și climă care vizează carbon neutralitatea până sau înainte de 2050. Pentru a
consolida și facilita astfel de eforturi, este vital să avem
îndrumări clare despre ceea ce înseamnă carbon neutralitatea și despre modul în care autoritățile locale
și regionale pot asigura ca acest lucru să fie realizat,
având în vedere sfera lor de influență.
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CE ESTE CARBON NEUTRALITATEA?
Carbon Neutralitatea înseamnă emisii nete zero de
dioxid de carbon (CO2), adică atunci când există un
echilibru între emisiile de CO2 și îndepărtarea carbonului din atmosferă pe o perioadă specificată. Există
două modalități diferite de a realiza carbon neutralitatea, care funcționează în tandem: reducerea emisiilor
antropogene de CO2 și eliminarea activă a emisiilor
de CO2.
Eliminarea completă a emisiilor nu este realistă, cu
toate acestea, cu cât emisiile sunt mai mici, cu atât
este mai ușor să se asigure că emisiile produse sunt
complet compensate, de exemplu prin bazine naturale de carbon, cum ar fi solul, pădurile și oceanele
și astfel să se atingă carbon neutralitatea. Pe de altă
parte, întrucât carbonul stocat în bazine naturale poate fi eliberat înapoi în atmosferă prin incendii forestiere,
modificări ale utilizării terenurilor sau prin exploatare
forestieră, este esențial să ne concentrăm pe reducerea emisiilor de carbon pentru a ajunge la neutralitatea
climei.
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DE CE SĂ NEUTRALIZĂM
CARBONUL?
Impactul schimbărilor climatice asupra mediului,
ecosistemelor și oamenilor este deja evident. Evenimentele meteorologice extreme, cum ar fi seceta, valurile de căldură, ploi abundente, incendii
de pădure, inundații și alunecări de teren devin
din ce în ce mai frecvente în întreaga lume. Alte
efecte conexe includ topirea ghețarilor și creșterea
nivelului mării, acidificarea oceanelor și pierderea
biodiversității. Oamenii sunt, de asemenea, afectați direct, de exemplu de vremea extremă care
duce la răniri și pierderi de vieți omenești și indirect
(de exemplu, de la producția redusă a culturilor,
daune la culturi și pierderi de animale, daune la
infrastructură). Se așteaptă ca aceste efecte să se
intensifice în viitor, cu consecințe devastatoare.
Din recentul Raport special al Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) ,
este evident că e nevoie să se mențină creșterea
temperaturii 1.5°C comparativ cu nivelurile pre-industriale pentru a evita unele dintre cele mai grave
efecte climatice și pentru a reduce probabilitatea
unor evenimente meteorologice extreme. Carbon
Neutralitatea până la mijlocul secolului al XXI-lea
este esențială pentru a realiza acest lucru și, la
rândul său, să limiteze și mai mult impactul catastrofal al schimbărilor climatice. Prin urmare, este
necesară o acțiune imediată și decisivă asupra
schimbărilor climatice.

Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, încălzirea globală de 1,5 ° C - Un raport special IPCC privind impactul încălzirii globale cu 1,5 ° C peste nivelurile preindustriale și căile de emisii globale de gaze cu efect de seră aferente, în
contextul consolidării răspunsului global la amenințarea schimbărilor climatice, dezvoltarea durabilă și eforturile de eradicare
a sărăciei, 2019
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Arctic region

Mountain regions

Atlantic region

Mediterranean region

Continental region

Boreal region

Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of natural
resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source: 		
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Figura 1: Elementele variate ale Pactului Verde European²

Acordul verde european include un pachet ambițios
de măsuri care se concentrează, printre altele, pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și investițiile
în cercetare și inovare. Primele inițiative de acțiune
climatică în cadrul Acordului verde includ:
Legea europeană a climei va introduce un obiectiv
obligatoriu din punct de vedere juridic al emisiilor
nete zero de gaze cu efect de seră până în 2050.

•

Pactul european privind clima pentru a implica în
mod eficient cetățenii și părțile interesate în acțiunile climatice.
Obiectivul Planului pentru climă 2030 de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin
55% până în 2030.

•

O nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice pentru a face din Europa o societate rezistentă la schimbările climatice până în
2050.
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Comunicarea Comisiei, Pactul Verde European, Bruxelles, COM (2019) 640 final
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Ținta inițială a UE în temeiul Acordului de la Paris a
fost reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu
cel puțin 40% până în 2030 comparativ cu 1990. Cu
toate acestea, recunoscând că schimbările climatice
reprezintă o amenințare existențială pentru Europa,
în 2019, UE a aprobat obiectivul realizării neutralității
climatice până în 2050, în conformitate cu obiectivele
Acordului de la Paris. Pentru a permite UE să meargă
către o economie neutră din punct de vedere climatic,
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră pentru 2030 este în prezent în curs de revizuire.

Pentru a putea realiza Pactul Verde European, este
nevoie să se regândească politicile existente și să se
conceapă un set de politici profund transformatoare,
în special în ceea ce privește:
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În cadrul Acordului de la Paris, primul tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic asupra
schimbărilor climatice, liderii din întreaga lume au
convenit în mod colectiv că schimbările climatice reprezintă o amenințare pentru mediu și umanitate și că
este necesară o acțiune globală pentru a o opri. Ca
rezultat, a fost stabilit obiectivul de a limita încălzirea
globală la mult sub 2 ° C și de a continua eforturile de
a o limita la 1,5 ° C.

Pactul Verde European stabilește cum să facă din
Europa primul continent neutru din punct de vedere
climatic până în 2050. Acesta își propune să transforme UE într-o economie modernă, eficientă din punct
de vedere al resurselor și competitivă, în care nu există
emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050
și creșterea economică este decuplată de utilizarea
resurselor. De asemenea, își propune să protejeze
mediul înconjurător și sănătatea umană și, în paralel,
să se asigure că tranziția către neutralitatea climei este
justă și incluzivă și că nicio persoană și niciun loc nu
este lăsat în urmă.

Mobilizarea cercetării
și promovarea inovării

tă
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Politici Relevante
și Măsuri

Pactul Verde European

De ce ar Trebui
Autoritățile Regionale
și Locale să Conducă
pe Drumul Către
Carbon Neutralitate
Rolul regiunilor și orașelor în procesul de elaborare a
politicilor UE a fost recunoscut pe scară largă de-a
lungul anilor, deoarece acestea joacă un rol crucial în
implementarea politicilor UE, dar și în gestionarea investițiilor publice. În plus, eficiența politicilor UE poate
fi îmbunătățită prin încurajarea implicării guvernelor
regionale și locale în procesul de elaborare a politicilor
UE. Potrivit Consiliului municipalităților și regiunilor europene (CEMR), o organizație reprezentând guvernele
locale și regionale europene, peste 60% din deciziile
luate la nivel european au un impact direct asupra
municipalităților, provinciilor și regiunilor, în timp ce
70% până la 80% din investițiile publice din Europa
sunt realizate de autoritățile locale și regionale. Ca
atare, importanța crescândă a guvernelor locale și
regionale europene atât în economie, cât și în viața
cetățenilor este evidentă.

Carbon Neutralitatea
pare Imposibil
de Atins Până se
Realizează
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Mai mult, autoritățile regionale și locale sunt nivelul de
guvernanță cel mai apropiat de oameni și de nevoile
și cerințele acestora. În principiu, acestea se află într-o
poziție mult mai bună decât guvernele naționale pentru a se ocupa de chestiuni care necesită cunoștințe
locale și o înțelegere a nevoilor și priorităților locale,
cum ar fi planificarea energetică și adaptarea la climă.
De asemenea, aceștia se află într-o poziție mai bună
pentru a se asigura că cetățenii participă în mod eficient la procesul de luare a deciziilor care le afectează
viața de zi cu zi și la mobilizarea publicului în implementarea soluțiilor de energie durabilă, acționând în
același timp ca și catalizatori pentru schimbare.

porturile. Acest lucru face ca orașele să fie o prioritate
pentru acțiune, în timp ce densitatea lor urbană poate
fi considerată un atu pentru obținerea unei amprente
de carbon mai mici printr-o infrastructură și o planificare mai eficiente. Orașele sunt, de asemenea, deosebit
de vulnerabile la schimbările climatice, multe orașe se
confruntă deja cu efectele negative ale schimbărilor
climatice și cu costurile financiare asociate acestora,
de exemplu legate de repararea pagubelor infrastructurii cauzate de furtuni, inundații și secetă. Evident,
schimbările climatice afectează în mod direct guvernele subnaționale, astfel încât atenuarea și adaptarea
schimbărilor climatice ar trebui să fie o prioritate la
nivel local și regional.
Pe de altă parte, regiunile și orașele au un rol cheie
în facilitarea implementării soluțiilor durabile în
multe sectoare, cum ar fi producția de energie
regenerabilă, renovarea energetică a clădirilor,
gestionarea deșeurilor și a apelor, mobilitatea și
amenajarea teritoriului. Recunoscând rolul important pe care îl pot juca, regiunile și municipalitățile
dezvoltă numeroase planuri care descriu acțiunile
și proiectele pe care intenționează să le pună în
aplicare, cum ar fi:
•

Planuri Strategice.

•

Planuri de mobilitate urbană durabilă.

•

Planuri de amenajarea teritoriului, de utilizare a
terenurilor și de dezvoltare urbană.

•

Managementul energetic/ planuri de acțiune.

•

Planuri de adaptare climatică.

•

Planuri de management al deșeurilor.

•

Planuri de gestionare a riscului de inundații, planuri
de gestionare a bazinelor hidrografice etc.

Potrivit ONU Habitat, orașele consumă 78% din energia mondială și produc mai mult de 60% din emisiile
de gaze cu efect de seră, cele mai mari sectoare care
contribuie fiind clădirile, producția de energie și trans-
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Orașele și regiunile sunt
în centrul tranziției
către carbon neutralitate
și trebuie să intensifice
și să deschidă drumul
către 2050

Planificarea energetică la nivel local a fost încurajată
în continuare prin inițiativa Pactul primarilor pentru
climă și energie (CoM). Acesta a fost inițial lansat în
2008 în Europa, cu ambiția de a aduna guvernele locale pentru a se angaja în mod voluntar la atingerea
și depășirea obiectivelor UE privind clima și energia.
În prezent, semnatarii CoM susțin, de asemenea, o
viziune comună pentru 2050, adică accelerarea decarbonizării teritoriilor lor, consolidarea capacității lor
de a se adapta la impactul inevitabil al schimbărilor
climatice și a permite cetățenilor lor accesul la energie sigură, durabilă și accesibilă. Pentru a transforma
angajamentele politice în acțiuni, semnatarii CoM se
angajează să elaboreze un plan de acțiune pentru
energie durabilă și climă (SECAP), încurajând astfel
în continuare dezvoltarea planurilor locale de energie
și climă. Până în prezent, peste 10.500 de municipalități din toată Europa sunt semnatare ale CoM, peste
7.500 de orașe dezvoltând ulterior planuri de acțiune.
Indiferent de formatul și tipul de planuri energetice
și climatice pe care le dezvoltă autoritățile locale și
regionale, există beneficii clare în dezvoltarea și implementarea acestora, deoarece acestea accelerează
decarbonizarea în teritoriu. Implementarea acestor
planuri nu numai că contribuie pozitiv la atingerea
obiectivelor naționale și subnaționale de energie și
climă, dar asigură și dezvoltarea durabilă a comunităților locale și sprijină incluziunea socială, inovarea și
creșterea economică. Pe lângă îndrumarea orașelor și
regiunilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările
climatice, aceste planuri pot asigura, de asemenea, că
tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon aduce noi oportunități pentru întreprinderile locale, mai multe locuri de muncă la nivel local,
perspective de consolidare a capacității, precum și
securitatea / independența energetică, infrastructuri
mai bune, și fonduri disponibile.
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Stabilirea unei
Viziuni Pentru
2050

Calea decarbonizării până în 2050 începe de la atribuirea de roluri și responsabilități și continuă prin înțelegerea contextului local, stabilirea viziunii și obținerea
unui angajament puternic de a implementa un plan
acceptat reciproc. Acești pași sunt părți esențiale ale
unei strategii de decarbonizare și ar trebui să preceadă
implementarea acțiunilor și proiectelor.

ASUMAREA
VIZIUNII

DEZVOLTAREA UNEI
VIZIUNI STRATEGICE
ÎNȚELEGEREA CONTEXTULUI LOCAL

ATRIBUIREA DE ROLURI
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Cadrul de Elaborare
a Politicilor
Formularea și implementarea unui plan energetic și
climatic pe termen lung este un proces îndelungat,
plin de provocări și care trebuie planificat și gestionat
sistematic. Necesită colaborarea și coordonarea diferitelor departamente din administrațiile autorităților locale / regionale. Pentru a-și asigura succesul, necesită,
de asemenea, colaborarea și sprijinul organizațiilor
externe, al părților interesate și al publicului.

Echipa de bază a decarbonizării
O structură organizațională clară și atribuirea responsabilităților sunt condiții prealabile pentru dezvoltarea
cu succes, dar și implementarea unui plan energetic și
climatic pe termen lung. Prin urmare, autoritățile locale
/ regionale ar trebui să atribuie responsabilități anumitor departamente cu competențe adecvate, precum și
resurse financiare și umane suficiente pentru a pune
în aplicare acțiunile prezentate în planuri.
În cazul în care structurile organizaționale au fost deja
create pentru alte activități conexe (de exemplu, o
echipă de implementare a Pactului Primarilor înființată
în cadrul autorității publice), atunci responsabilitatea
de a dezvolta, implementa și monitoriza planul pe termen lung poate fi atribuită acestei structuri. Atunci
când o astfel de structură nu există, se recomandă
formarea unei echipe de bază pentru decarbonizare.
Echipa de bază a decarbonizării ar trebui să fie responsabilă de implementarea tuturor fazelor procesului
de decarbonizare. Rolul central al echipei ar trebui să
fie facilitarea procesului, de la înțelegere a contextului local, formularea viziunii, evaluarea liniei de bază,
proiectarea și coordonarea implementării acțiunilor,
accesarea resurselor și supravegherea implicării părților interesate și a publicului, până la monitorizarea și
evaluarea implementării planului.
Este esențial ca membrii echipei să acopere expertize
și capacități diferite, iar rolul lor să fie bine definit și clar
pentru a asigura o proprietate puternică asupra procesului. Ca atare, membrii echipei pot proveni din diferite
departamente și unități din cadrul autorității publice,
cum ar fi departamente tehnice, de urbanism și amenajare a teritoriului, financiar, de mobilitate și de achiziții.
Acest lucru va asigura că planul se concentrează pe
nevoile reale ale teritoriului din multiple perspective sectoriale și se bazează pe politicile și acțiunile locale / regionale existente. De asemenea, va contribui la realizarea
unei abordări coordonate în ceea ce privește atenuarea
și adaptarea, beneficiind de interdependențe pentru a
maximiza eficiența și a preveni compromisurile.
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Este la fel de important ca acțiunile încorporate în planurile pe termen lung să fie integrate și în alte planuri și
inițiative conduse de alte departamente relevante ale
autorității locale și să se realizeze sinergii între acțiuni.
Prin urmare, implicarea multi-departamentală și intersectorială reprezintă un atu.
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Mai mult, lacunele în competențele tehnice și de management din cadrul echipei ar trebui să fie recunoscute și abordate, de exemplu prin instruiri. În esență,
echipa ar trebui să își construiască capacitatea tehnică de analiză, formulare și implementare a planurilor
de atenuare și adaptare la schimbările climatice și,
la rândul său, să construiască capacitatea autorității
locale / regionale.
În cele din urmă, autoritatea locală / regională ar putea
dori, de asemenea, să înființeze un comitet de coordonare a politicii climatice, format din factorii de decizie
locali / regionali, pentru a oferi o direcție strategică și
pentru a asigura sprijinul politic necesar procesului.

Sfaturi practice pentru punerea bazelor unui proces de colaborare
•
•
•
•

•

Identificați factorii cheie pentru colaborare (definiți beneficiile și valoarea adăugată a colaborării).
Definiți sfera colaborării și creați așteptări
realiste cu privire la ceea ce poate oferi acest
lucru.
Construiți încredere și stabiliți un canal de
comunicare deschis între diferitele niveluri de
guvernanță - comunicați regulat și transparent.
Încurajați formele tradiționale de comunicare
(întâlniri față în față), deoarece acestea sunt
adesea mai eficiente în a încuraja oamenii să
lucreze împreună într-un mod cu adevărat
colaborativ.
Formalizați colaborarea, dacă este relevant (de
exemplu, prin semnarea de acorduri de colaborare și memorandumuri de înțelegere).
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Guvernanța Multi-nivel
Echipa centrală de decarbonizare ar trebui să îmbrățișeze principiile guvernanței pe mai multe niveluri (MLG) și
să urmărească colaborarea cu autoritățile publice la toate
nivelurile de guvernanță, pentru a proiecta și realiza planuri și acțiuni mai eficiente. Aceasta ar trebui să includă
colaborarea verticală (adică cooperarea între autoritățile
naționale, regionale și locale) și colaborarea orizontală
(de exemplu, cooperarea între diferite municipalități, dar
cel mai important, alte entități publice locale din teritoriu,
cum ar fi companii de utilități municipale care furnizează
servicii de electricitate, apă și canalizare).
Guvernarea pe mai multe niveluri aduce multiple
beneficii, ajutând autoritățile locale / regionale să:
•

Asigure coerența între planuri - un proces de colaborare poate ajuta la legarea planurilor și politicilor
la nivel național, regional și local.

•

Elaboreze viziuni clare și consecvente - schimbul de
cunoștințe și idei poate permite crearea unor viziuni
ambițioase și realiste, ținând în același timp cont de
realitățile și nevoile locale.

•

Împărtășească expertiza, abilitățile și cunoștințele consolidarea capacității autorităților publice poate
facilita replicarea bunelor practici, a acțiunilor inovatoare și comune.

•

Stabilească condiții de finanțare mai favorabile - parteneriatul cu alte autorități poate crea condiții mai
sigure și mai stabile pentru a atrage investiții.

•

Pondereze resursele, abilitățile și tehnicile: prin lucrul
în comun, diferite abilități, tehnicile și resursele de
planificare pot fi combinate, facilitând procesul de
tranziție, de exemplu prin împărțirea volumului de
lucru pentru proiectarea și implementarea activităților
comune sau prin utilizarea avantajelor economiilor de
scară prin intermediul achiziție.

•

Comunice mai eficient: definirea obiectivelor în colaborare asigură armonizarea mesajelor (evitând confuzia).

•

Stabilească structuri de monitorizare și raportare
consecvente: eficientizarea monitorizării și raportării
asigură monitorizarea mai coerentă a planurilor la
diferite niveluri guvernamentale.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Proiectare și implementare
participativă
Pentru a realiza carbon neutralitate climatică, autoritățile locale vor trebui să coordoneze și / sau să pună
în aplicare o serie de acțiuni complexe încorporate
în planurile energetice și climatice care se bazează
pe participarea diferitelor părți interesate. De exemplu, modernizarea iluminatului stradal se bazează pe
participarea sectoarelor private dacă acest lucru este
finanțat și livrat printr-un parteneriat public-privat. Pe
lângă faptul că pot sprijini implementarea acțiunilor,
este probabil ca părțile interesate să fie influențate și
de acțiuni. În plus, implicarea părților interesate poate
contribui la stimularea schimbărilor de comportament
necesare pentru a completa acțiunile tehnice.
Pe de altă parte, cetățenii trăiesc și lucrează în orașe,
astfel încât ei au opinii, puncte de vedere și preferințe
cu privire la modul în care orașul lor și infrastructura
acestuia pot fi îmbunătățite și, în consecință, calitatea
vieții lor. Ca atare, ar trebui să participe la procesul de
proiectare și luare a deciziilor pentru ecologizarea și
decarbonizarea orașului sau regiunii lor. În plus, cetățenii sunt, de asemenea, consumatori, astfel încât
aceștia pot conduce la tranziția către neutralitatea
climatică, făcând alegeri de stil de viață care să minimizeze amprenta lor de carbon.
Prin urmare, implicarea activă a părților interesate
cheie și a publicului, inclusiv a părților interesate din
sectorul privat, societatea civilă și comunitatea locală, este crucială pentru planificarea și implementarea
planurilor de succes pe termen lung pentru energie și
climă. Cetățenii și părțile interesate cheie ar trebui să
fie împuterniciți să se implice activ în diferitele etape
ale procesului de decarbonizare, în special în formularea și implementarea acțiunilor. În acest sens, deciziile
și acțiunile vor descrie nevoile locale și vor aborda mai
bine provocările locale. Mai mult, un proces deschis,
de colaborare, va asigura o tranziție justă și incluzivă
către neutralitatea carbonului / climei, cu o distribuție
echitabilă a beneficiilor. În cele din urmă, elaborarea de
politici participative ajută la stabilirea unui consens larg
și îmbunătățește calitatea, acceptarea, eficacitatea și
legitimitatea planului energetic și climatic pe termen
lung. În paralel, ajută la asigurarea acceptării, viabilității
și sprijinului durabil al acțiunilor încorporate în plan.
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Sfaturi practice pentru implicarea
părților interesate și a publicului
atunci când elaborează planuri pe
termen lung
•
•

•
•
•

•
•
•

Stabiliți un proces de colaborare deschis și
construiți relații bazate pe încredere.
Explicați beneficiile decarbonizării (de exemplu, crește atractivitatea teritoriului pentru
întreprinderi și oameni, stimulează dezvoltarea
economică, reduce costurile energetice ale
gospodăriilor și întreprinderilor, îmbunătățește mediul urban, calitatea vieții și sănătatea
oamenilor).
Comunicați beneficiile implicării active în procesul de tranziție.
Facilitați colaborarea prin încurajarea deschiderii, înțelegerii reciproce și exprimării libere a
diferitelor opinii.
Conduceți discuțiile / consultările către aspectele calitative ale planului (adică viziunea
și diferite tipuri de acțiuni care sunt luate în
considerare).
Gestionați dezbaterile și conflictele ca parte a
procesului de colaborare și ca o oportunitate
de argumentare.
Căutați un consens cu privire la elementele
cheie ale planului.
Păstrați procesul de participare deschis pentru viitor (de exemplu, atunci când reproiectați
planul sau acțiuni specifice).

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

În consecință, primul pas este de a dezvolta o strategie de comunicare / diseminare care să contureze
modul în care autoritatea locală / regională va ajunge
la grupurile sale țintă, părțile interesate și alți actori
locali cheie. Activitățile pe care le va cuprinde strategia ar trebui să vizeze menținerea părților interesate
și a publicului informate și motivate pe tot parcursul
procesului de tranziție, oferind în același timp vizibilitate acțiunilor în curs de implementare și rezultatelor
obținute. Mai precis, este important să comunicați
beneficiile acțiunilor de atenuare și adaptare, cum ar fi
impactul pozitiv pe care acestea îl au asupra bunăstării
și calității vieții cetățenilor și asupra îmbunătățirii vieții
și atractivității orașelor. Acest lucru va ajuta la atenuarea preocupărilor cetățenilor și părților interesate și
va încuraja participarea acestora.
Ulterior, participarea activă a părților interesate și a
cetățenilor poate fi urmărită printr-o varietate de moduri. Autoritățile locale / regionale ar trebui să dezvolte
o strategie de implicare a părților interesate pentru a
contura diferitele moduri în care vor fi implicate părțile interesate și cetățenii, adaptându-le în funcție de
interesul, importanța și influența părților interesate în
procesul de tranziție, precum și în funcție de diferitele
faze ale procesului în sine.

Nivel de implicare

Canale de angajare și
comunicare

Informare și educare

Brosuri, buletine informative,
site web, social media, publicatii tiparite, comunicate de
presa, campanii informative,
expozitii

Informare și feedback

Centru de consiliere, evenimente publice, teleconferințe, sondaje și chestionare,
sondaje, instrumente vizuale
(de exemplu, instrumente
GIS care arată performanța
energetică a diferitelor zone
sau riscul hidrogeologic)

Implicare și consultare

Ateliere de lucru, mese
rotunde și alte evenimente
participative, întâlniri de
consultare, forumuri, demonstrație pilot de tehnologii și
soluții, consultări publice (de
exemplu, proiectul de plan)

Implicare extinsă (co-dez- Grupuri / comitete consultavoltare și co-implementare) tive, grupuri de lucru, laboratoare viu / co-creație
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Înțelegerea
Contextului Local
Este crucial să înțelegem contextul local atunci când
proiectăm și implementăm planuri pe termen lung
pentru energie și climă, deoarece fiecare municipalitate / regiune se confruntă cu provocări diferite și
are nevoi și puncte forte diferite. De asemenea, este
important să se identifice toate părțile interesate cheie
și să se ia în considerare politicile și planurile locale și
regionale existente.

Caracteristici Locale
Prin urmare, primul pas este identificarea caracteristicilor și circumstanțelor locale care pot modela mai
bine viziunea unui viitor neutru în materie de carbon /
climă. Aceasta include, printre altele, geografia teritoriului, mediul local, demografia, situația socio-economică, industria, istoria, reglementările locale/ regionale
și piața energiei. Caracteristicile locale diferite și unice
pot introduce complexități sau chiar provocări pentru
decarbonizarea teritoriului, deci acestea ar trebui luate
în considerare cu atenție la formularea planului general. În plus, posibilele interconectări trebuie evaluate,
deoarece acestea pot crea oportunități ascunse, dar
și bariere care pot afecta calea decarbonizării.
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Analiza contextului local pentru
elaborarea unui plan local de energie și climă în Spania
•

•

•
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Principatul de Asturias, împreună cu administrația regională, asociațiile de afaceri,
sindicatele și alte părți cheie interesate, au
analizat efectele pe care planurile pe termen
lung, în general, și tranziția energetică, în
special, le vor avea asupra regiunii. Acest
lucru a fost foarte important, deoarece regiunea are o mare tradiție de extracție a cărbunelui, producerea de energie electrică bazată
în principal pe combustibili fosili (cărbune) și
un sector industrial foarte puternic și dependent de energie.
Din analiză a apărut necesitatea dezvoltării
unei strategii energetice regionale, care să
țină cont de obiectivele și criteriile stabilite
la nivel național, dar și de unicitatea regiunii
pentru a permite tranziției energetice să devină o oportunitate, nu numai pentru energie și
pentru îmbunătățirea mediului, dar și în ceea
ce privește generarea de activitate și ocuparea forței de muncă.
În același timp și într-o manieră coordonată,
întrucât Fundația pentru Energie Asturias
colaborează cu diferite niveluri de guvernanță, lucrările sunt în curs de desfășurare
cu administrațiile locale. Mai precis, aceasta
include dezvoltarea sau susținerea dezvoltării
planurilor de acțiune privind clima și energia durabilă, precum și definirea proiectelor
specifice de îmbunătățire a energiei, aliniate
cu politicile energetice regionale și naționale
și cu Planul național integrat pentru climă și
energie durabilă. Ca atare, planul dezvoltat
ia în considerare contextul local și, în special, utilizarea cărbunelui pentru producția de
energie electrică în Asturias.

Factori interesați
Angajarea părților interesate relevante este un factor
critic de succes atât pentru modelarea unei viziuni
ambițioase, realiste, cât și pentru dezvoltarea și implementarea unui plan pe termen lung. Prin urmare,
este esențială o cartografiere aprofundată a părților
interesate, pentru a se asigura că toate părțile interesate cheie au fost identificate și vor fi implicate activ
în diferitele etape de decarbonizare.
Angajarea unei game variate de părți interesate poate
facilita procesul de tranziție în diferite părți ale comunității, în timp ce abilitățile, expertiza și metodologiile
pot fi consolidate fără costuri, îmbogățind dialogul,
proiectarea și implementarea acțiunilor.
Cel puțin următoarele părți interesate trebuie luate
în considerare: autorități publice la toate nivelurile
de guvernanță, organizații ale societății civile, agenții
energetice, întreprinderi locale și asociațiile acestora,
industrie locală, instituții financiare, companii private
/ publice de transport, furnizori de energie / utilități,
companii de construcții / dezvoltatori, asociații de
consumatori și institute academice.
Deoarece tranziția către 2050 afectează diverse sectoare, diferitele părți interesate identificate vor avea un
nivel variabil de interes pentru a contribui și a participa
la procesul de decarbonizare. În plus, părțile interesate
vor avea, de asemenea, o „influență” diferită față de
proces, și anume puterea de a facilita sau de a împiedica proiectarea și implementarea planurilor pe termen
lung. Prin urmare, aceste elemente trebuie evaluate
pentru ca fiecare dintre părțile interesate să poată să
le mapeze mai bine.
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Următorii pași pot ajuta la cartografierea și prioritizarea
părților interesate::
1. Identificați toate părțile interesate posibile, cu accent pe părțile interesate ale căror interese sunt afectate de tranziție, ale căror activități afectează tranziția,
care posedă / controlează informațiile, resursele și
expertiza necesare pentru formularea și implementarea planului și a căror participare / implicare este
necesară pentru implementarea cu succes a planului.
2. Evaluați interesul pentru diferitele etape ale procesului de decarbonizare (pentru a permite compararea
între părțile interesate, se poate atribui un scor).
3. Examinați rolul și influența lor în dezvoltarea și implementarea planului și acțiunilor pe termen lung (la
fel ca mai sus, se poate atribui un scor).
4. Estimați impactul angajamentului lor (de exemplu,
combinând scorurile atribuite anterior).
„Importanța” părților interesate ar putea fi, de asemenea, luată în considerare în analiză, adică gradul
în care proiectarea și implementarea planului nu pot fi
considerate de succes dacă nu sunt abordate nevoile,
așteptările și problemele părților interesate.
După finalizarea unei analize amănunțite a părților interesate, matricea de influență a intereselor de mai
jos a părților interesate poate ajuta autoritățile locale
/ regionale să vizualizeze evaluarea interesului (sau a
importanței) și a influenței părților interesate în procesul de tranziție.
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Planificare integrată
și participare publică
pentru dezvoltarea
durabilă a districtului
urban în Germania

Influence/Power of Stakeholders

Figura: Matricea influența interesului părților interesate
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La rândul său, acest lucru poate ajuta la definirea nivelului de efort pe care autoritățile locale / regionale
ar trebui să-l depună pentru a angaja diferiți actori. Cu
toate acestea, este la fel de important să se evalueze
interesul (sau importanța) și influența părților interesate
în diferitele etape ale procesului de decarbonizare,
pentru a clarifica mai bine rolurile cheie ale părților
interesate, dar și pentru a defini cât mai mult posibil
atunci când se urmărește în profunzime participarea
activă a fiecare grup de părți interesate.

Orașul Freiburg, pentru a
aborda lipsa de locuințe
presantă la nivel local, a
dezvoltat planificarea durabilă a districtului Rieselfield.
Conceptul Rieselfeld de 70
de hectare mixte include
elemente de construcție de
înaltă densitate eficiente din
punct de vedere energetic, o
bună conectivitate la transportul public, precum și o
structură demografică mixtă
și incluzivă social. Dezvoltarea conceptului s-a bazat pe
ideile și nevoile factorilor de
decizie ai administrației locale, planificatorilor de energie,
arhitecților, consultanților,
proprietarilor de afaceri,
dezvoltatorilor și cetățenilor, prin prisma durabilității
sociale și de mediu. Districtul
„Rieselfeld” prezintă modul în
care politicile ecologice pot
fi operaționalizate eficient la
nivel local.

Planuri exitente la nivel local și regional
Pentru a înțelege mai bine contextul local, este esențial
ca autoritățile locale / regionale să examineze planurile locale și regionale existente, în special cele care
afectează activitățile, infrastructura, mediul urban și
energia consumată pe teritoriu. Există diferite tipuri de
planuri sectoriale și intersectoriale la nivel local și regional, cele mai comune și relevante pentru planificarea
climei și a energiei sunt prezentate mai jos. Integrarea
acestor planuri în planurile energetice și climatice pe
termen lung asigură sinergii între acțiunile planificate
și evită compromisurile.
Planuri de mobilitate
urbană durabilă (PMUD)
Un PMUD este un plan strategic care ajută orașele să abordeze provocările și problemele legate de
transport în zonele urbane într-un mod mai durabil și
mai integrat. Mai precis, aceste planuri favorizează
dezvoltarea echilibrată a tuturor modurilor de transport
pentru a satisface nevoile de mobilitate ale oamenilor și întreprinderilor din orașe și împrejurimile acestora, încurajând în același timp o trecere la moduri
mai durabile. Dezvoltarea unui PMUD este un proces
structurat prin care politicile de mobilitate sunt definite în contextul unei viziuni clare și a unor obiective
măsurabile pentru a aborda provocările pe termen
lung ale mobilității urbane. Procesul urmărește, de
asemenea, să asigure implicarea părților interesate
în etapele corespunzătoare și colaborarea dintre domeniile politice relevante și autorități. PMUD-urile sunt
de obicei voluntare, deși acestea sunt obligatorii în
unele cazuri, de exemplu în regiunea Cataloniei din
Spania și, mai recent, în Grecia, în municipalitățile cu
peste 30.000 de locuitori, în timp ce în alte câteva țări
PMUD -urile trebuie să aibă acces la anumite finanțări
regionale. În general, PMUD -urile sunt importante de
luat în considerare la formularea planurilor pe termen
lung pentru energie și climă. Mai precis, există sinergii
și interacțiuni clare între politicile de mobilitate incluse
în PMUD și acțiunile de atenuare și adaptare a climei
pentru sectorul transporturilor.
Planuri de acțiune pentru energie durabilă și climă
(PAEDC) și Planuri de acțiune pentru energie durabilă (PAED)
PAEDC și PAED sunt planuri care ajută orașele să
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reducă cererea de energie pe teritoriul lor și să atenueze schimbările climatice. Ambele planuri au fost
dezvoltate de orașe care s-au alăturat voluntar inițiativei Pactul primarilor. Un PAED prezintă modul în
care un oraș intenționează să își atingă obiectivul de
reducere a emisiilor de CO2 până în 2020, în timp ce
un PAEDC prezintă modul în care un oraș intenționează să își atingă obiectivul de reducere a emisiilor
de CO2 până în 2030. Ambele planuri includ o evaluare a situației actuale, adică un inventar de emisii
de bază, stabilește obiective și ținte clare și descrie
acțiunile planificate împreună cu intervalele de timp,
responsabilitățile atribuite și impactul estimat. Cu toate
acestea, PAEDC-urile nu se concentrează doar asupra
atenuării climatului (de exemplu, creșterea eficienței
energetice și absorbția surselor de energie regenerabile), ci abordează și adaptarea climatică, incluzând
o evaluare a riscului și a vulnerabilității și măsuri de
adaptare la schimbările climatice.
PAEDC și PAED sunt vitale de luat în considerare
atunci când se elaborează planuri pe termen lung. În
special, ambele includ deja evaluarea de bază, precum și acțiuni pe termen scurt și mediu pe care autoritățile locale / regionale le vor implementa sau le-au
implementat deja pentru a crește eficiența energetică
și producția de energie regenerabilă pe teritoriu. Astfel,
aceste acțiuni ar trebui încorporate în planurile energetice și climatice pentru 2050.
Trebuie remarcat faptul că, pe lângă PAEDC și PAED,
există o multitudine de diferite tipuri de planuri energetice și climatice în toată Europa, dezvoltate la nivel
local și regional. Acestea pot fi planuri voluntare sau
planuri impuse de legislația națională. Aceste planuri
variază în sectoarele pe care le acoperă și în metodologia utilizată pentru a le dezvolta, dar sunt la fel de
importante de luat în considerare la elaborarea planurilor pe termen lung pentru energie și climă. De exemplu, în Grecia autoritățile locale și regionale trebuie să
elaboreze planuri de performanță energetică pentru
clădirile municipale și regionale și să le actualizeze la
fiecare doi ani, în timp ce regiunile trebuie să dezvolte
planuri de adaptare la schimbările climatice. În Germania, dezvoltarea planurilor municipale de energie
și climă este finanțată de Inițiativa Națională pentru
Climă (germană: Nationale Klimaschutzinitiative - NKI).
În Polonia, municipalitățile au dezvoltat deja planuri
economice cu emisii reduse de carbon (PGN), care
sunt cofinanțate din fonduri naționale și regionale. În
România, autoritățile locale pregătesc un Plan de Imbunatatire a Eficienței Energetice (PIEE).
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Planurile de Management al Deșeurilor
Planurile de gestionare a deșeurilor vizează în mod obișnuit protejarea mediului și a sănătății umane prin prevenirea sau reducerea generării de deșeuri și reducerea la
minimum a efectelor negative din gestionarea, colectarea,
recuperarea și eliminarea deșeurilor. Astfel de planuri permit autorităților publice să evalueze situația existentă pe
teritoriul lor (de exemplu, deșeurile generate pe fluxuri de
deșeuri), să definească obiective și strategii adecvate de
pus în aplicare și să identifice măsurile necesare pentru
punerea în aplicare. Conform Directivei-cadru privind deșeurile, statele membre trebuie să pregătească planuri
naționale de gestionare a deșeurilor, în timp ce în unele țări
această obligație este transferată autorităților regionale și /
sau locale. De exemplu, planurile regionale de gestionare a
deșeurilor în Italia și planurile locale și regionale din Grecia
sunt obligatorii.
În general, gestionarea eficientă a deșeurilor poate reduce
emisiile de gaze cu efect de seră de la depozitele de deșeuri, precum și utilizarea flotei, a materialelor și a energiei. În
plus, evitarea și recuperarea deșeurilor (adică ca materiale
secundare sau energie) previne emisiile în alte sectoare ale
economiei, cum ar fi energia și silvicultura. Prin urmare,
există beneficii clare în revizuirea acestor planuri atunci
când se dezvoltă planuri pe termen lung de energie și
climă pentru a continua interconectările.
Planuri de amenajarea și gestionare 		
a teritoriului și de dezvoltare urbană
Astfel de planuri oferă cadrul strategic pentru dezvoltarea
unui oraș sau a unui teritoriu, determinând utilizările fizice
ale terenurilor care vor influența modul în care trăiesc și se
mișcă oamenii. Aceste planuri vizează adesea realizarea
utilizării eficiente a terenurilor, prevenirea conflictelor de
utilizare a terenurilor și limitarea extinderii urbane, în paralel
păstrând spațiile verzi și deschise și protejând resursele
naturale. Deși astfel de planuri nu sunt obligatorii, deciziile
privind gestionarea terenurilor și dezvoltarea urbană sunt
luate de obicei la nivel local sau regional.
Planurile de amenajare a teritoriului, de gestionare a utilizării acestuia și de dezvoltare urbană sunt importante de
luat în considerare atunci când se elaborează planuri de
energie și climă pe termen lung, deoarece acestea pot
ajuta la conceperea mai bună a acțiunilor de adaptare
la schimbările climatice, pentru a crește rezistența și a
preveni impactul climatului, cum ar fi inundațiile, seceta,
deficitul de apă și stres de căldură.
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Planuri Strategice Locale
Un plan strategic definește viziunea și obiectivele locale
/ regionale, identifică zonele prioritare pentru rezidenți și
întreprinderile locale și prezintă modul în care teritoriul
intenționează să facă față schimbărilor regionale, provinciale și globale continue. Acesta servește drept foaie de
parcurs pentru elaborarea planurilor tactice, pentru proiectarea acțiunilor pentru atingerea obiectivelor și pentru
determinarea modului în care resursele ar trebui investite. Aceste planuri acoperă frecvent mai multe sectoare,
cum ar fi planificarea urbană, mobilitatea, gestionarea
și producerea energiei, clădirile, agricultura, gestionarea
deșeurilor, dezvoltarea economică și turismul.
Planurile strategice locale pot furniza informații planurilor
energetice și climatice pe termen lung, deoarece acestea
încorporează de obicei acțiuni cheie pe care autoritatea
locală / regională intenționează să le implementeze pe
termen scurt, mediu și / sau lung, care pot contribui la
atenuarea și adaptarea climatului.

Dezvoltarea
Viziunii Strategice
Direcțiile strategice ale parcursului pentru decarbonizarea unei regiuni / municipalități trebuie definite cu
atenție pentru a asigura dezvoltarea unui plan energetic și climatic integrat pe termen lung. Astfel, este crucial să se stabilească o viziune clară, ambițioasă, dar
și realistă de decarbonizare. Succesul viziunii depinde
de înțelegerea contextului local, identificarea tuturor
părților interesate cheie și luarea în considerare în mod
corespunzător a politicilor, planurilor și reglementărilor
existente la toate nivelurile.

În cele din urmă, în funcție de țară și regiune, pot fi disponibile și relevante alte planuri sectoriale care pot fi luate
în considerare la elaborarea planurilor pe termen lung
pentru energie și climă, cum ar fi planurile care se axează
pe agricultură, turism, transport, protecția mediului și prevenirea dezastrelor naturale. De exemplu, recent a fost
adoptată o lege în Grecia care impune municipalităților
mari și mijlocii să elaboreze planuri pentru încărcarea vehiculelor electrice cu scopul de a defini puncte reîncărcabile accesibile publicului pentru vehicule electrice și locuri
de parcare pentru a promova mobilitatea electronică.

Documentele naționale și locale de
planificare utilizate pentru informarea
planurilor locale de energie și climă din
Letonia
Documentele naționale și locale de planificare existente în Letonia au fost revizuite și integrate în planurile locale de energie și climă elaborate de municipalități sprijinite de proiectul C-Track 50. Acestea
includeau:
• Documente de planificare locală: strategii de dezvoltare durabilă, programe de dezvoltare, planuri
de amenajarea a teritoriului.
• Documente naționale de planificare: planul național pentru energie și climă pentru 2030 și strategia pentru carbon neutralitate până în anul 2050.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

“Viziunea fără acțiune este doar
un vis. Acțiunea fără viziune este
doar trecerea timpului.
Dar viziunea cu acțiune poate
schimba lumea. ” Joel Barker
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Politici/reglementări
Obiectivul UE de reducere a emisiilor pentru 2030 este
în prezent de 40%. Mai recent, Parlamentul European
a susținut neutralitatea climatică până în 2050 și un
obiectiv de reducere a emisiilor cu 60% până în 2030
(comparativ cu nivelurile din 1990), care este un obiectiv mai ambițios decât propunerea Comisiei de 55% și
obiectivul existent de 40%. Deputații din Parlamentul
European solicită Comisiei să stabilească un obiectiv
intermediar suplimentar pentru 2040 pentru a asigura
progresul către obiectivul final.
Deși politica UE privind energia și clima modelează
politicile și reglementările naționale din statele membre, acestea pot varia de la o țară la alta. De exemplu,
din cele cinci țări ale UE care au stabilit deja ținta neutralității climatice în legislație, Suedia își propune să
atingă emisiile nete zero până în 2045, în timp ce Danemarca, Franța, Germania și Ungaria până în 2050.
Deoarece politicile naționale influențează strategiile și
planurile locale / regionale, este important ca autoritățile locale / regionale să obțină o înțelegere clară a
politicii naționale actuale și a cadrului de reglementare,
care afectează procesul de decarbonizare și poate
stabili limite la acțiunile și activitățile luate în considerare. Prin urmare, trebuie revizuite următoarele:
•

Obiective naționale, regionale și locale stabilite
(inclusiv obiective specifice stabilite pe sectoare,
de exemplu, energie, deșeuri și apă) în politici și
reglementări.

•

Cadrul legal (legile privind licențele și autorizațiile,
procedurile de achiziții publice, serviciile și procedurile de lucrări publice, restricțiile de mediu, considerațiile istorice / culturale etc.) care pot afecta
implementarea acțiunilor.

Având o viziune clară a politicii și a cadrului de reglementare, autoritățile locale / regionale pot evalua
mai bine oportunitățile, constrângerile și provocările
care trebuie depășite. De exemplu, pot fi identificate restricții legale / permise locale învechite pe care
autoritatea locală / regională le poate revizui pentru
a facilita procesul de decarbonizare. Un alt exemplu
este cel al tuturor subvențiilor directe și indirecte acordate combustibililor fosili, care ar trebui să fie eliminate treptat până în 2025 la nivelul UE, cel mai târziu.
Aceasta înseamnă că autoritățile locale / regionale nu
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Raportul C-Track 50: Unsprezece
rapoarte de țară care revizuiesc
procesul de planificare energetică
Raportul menționat mai sus poate fi o resursă
valoroasă de informații despre reglementări
și politici la diferite niveluri de guvernare din
unsprezece țări europene. Mai precis, acesta
include:
• O revizuire a obiectivelor naționale esențiale
pentru energie și climă până în 2030 și 2050
și o revizuire a relațiilor dintre UE și autoritățile naționale (proceduri instituite pentru
respectarea obiectivelor UE)
• O revizuire a procedurii naționale de stabilire
a obiectivelor în aceste țări europene.
• O revizuire a procesului de formulare a
planurilor naționale de politici energetice și
climatice (împreună cu rolul și implicarea
guvernelor locale și regionale în procesul de
planificare națională).
• O descriere a interacțiunilor actorilor importanți din diferite niveluri de guvernare cu
autoritățile naționale.
• O analiză a rolurilor și responsabilităților (a
ministerelor și departamentelor și a institutelor naționale conexe, cum ar fi agențiile
naționale pentru energie).

Dezvoltarea Viziunii
Viziunea unei autorități locale / regionale definește
direcția în care vrea să se îndrepte. Acesta exprimă
în mod clar angajamentul politic al autorității locale
/ regionale și oferă un mesaj puternic cetățenilor și
părților interesate cu privire la modul în care teritoriul își propune să se dezvolte în viitor, deschizând
calea pentru investiții substanțiale în zonele urbane,
infrastructură și clădiri.
În ansamblu, viziunea unui oraș / regiune ar trebui
să fie ambițioasă, dar și realistă. Ar trebui să fie în
conformitate cu viziunea UE de a deveni neutru din
punct de vedere climatic până în 2050, dar și de a
deveni rezilient la climă. Ar trebui, de asemenea, să
includă nevoile și așteptările comunității locale, așa
că în mod ideal ar trebui dezvoltat în colaborare cu
părțile interesate.

Dezvoltarea viziunii locale
în Germania
•

•

•

pot beneficia sau crea astfel de subvenții (de exemplu
pentru înlocuirea cazanelor vechi ineficiente cu altele
mai eficiente).

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050
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În 2019, consiliul municipal Constance a
adoptat în unanimitate rezoluția privind situația de urgență climatică. Pentru a acorda
protecției climatice cea mai mare prioritate,
așa cum a fost promis în rezoluție, pe lângă
măsurile organizatorice de bază, au fost
luate decizii inițiale cu privire la subiectele și
proiectele relevante pentru climă.
Pe parcursul anului a fost elaborat o serie
de măsuri. Pentru a dispune de resursele
necesare nu numai în ceea ce privește personalul și organizarea, ci și financiar, bugetul
pentru schimbările climatice a fost de asemenea adoptat la sfârșitul anului 2019.
Publicul, precum și școlile, companiile și
alte părți interesate locale au fost puternic
implicate, nu numai în activități dedicate, ci
și prin raportarea continuă a progresului de
la administrație la public.

Obiective și ținte
Odată stabilită o viziune, este necesar să o traducem
în obiective și ținte mai specifice, inclusiv pentru diferitele sectoare în care autoritatea locală / regională
intenționează să ia măsuri. Prin compararea acestora
cu situația locală actuală, acțiunile necesare pentru
atingerea obiectivelor dorite pot fi mai bine identificate.
În general, obiectivele și țintele stabilite ar trebui
să fie SMART, și anume:
•

Specifice - ex. Bine definite, concentrate și detaliate, conturând clar ce ar trebui făcut, cum ar trebui
făcut și cine o face.

•

Măsurabile – adoptarea unor indicatori specifici
pentru a se asigura că progresul în realizarea acestora poate fi monitorizat în mod clar (kWh, investiție, reducere% etc.).

•

Realizabil - adică fezabil în termenul propus și
având în vedere resursele disponibile (de exemplu, buget și resurse umane)

•

Relevant - în special pentru realizarea viziunii autorității locale / regionale.

•

Determinat în timp - ex. adică cu un termen limită
sau un orar definit.

nea, integrate în planurile de dezvoltare în curs și în
strategiile sectoriale existente, precum și în planurile
de atenuare a schimbărilor climatice.
Potrivit foii de parcurs a UE privind emisiile reduse de
carbon, este necesar ca UE să realizeze reduceri de
emisii interne de cel puțin 80% până în 2050 (comparativ cu 1990) pentru a atinge obiectivul global de 2 °
C. Din analiza efectuată, s-a dovedit că este posibil
atât din punct de vedere tehnologic, cât și din punct
de vedere economic. Autoritățile locale / regionale ar
trebui să accepte această provocare și să urmărească
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul lor cu cel puțin 80% până în 2050.
Mai mult, autoritățile locale / regionale ar trebui, de
asemenea, să stabilească obiective intermediare pentru a se asigura că orașul / regiunea este pe drumul cel
bun în îndeplinirea obiectivelor sale pe termen lung.
Aceste repere intermediare vor ajuta, de asemenea,
politicienii locali și factorii de decizie să înțeleagă mai
bine nivelul de ambiție care este necesar pentru a
atinge neutralitatea carbonului / climei până în 2050,
pentru a influența și a pregăti mai bine strategiile, planurile și acțiunile viitoare.

Angajarea Față de
Viziune
Drumul către decarbonizare este lung și necesită sprijin și resurse continue. Este un angajament semnificativ pentru orice autoritate locală / regională.
Factorii de decizie și politicienii pot juca un rol cheie
în acest proces. Aceștia pot pune prioritățile de decarbonizare în fruntea agendei politice și pot instaura
revizuirea politicilor și legislației, astfel încât acestea
să faciliteze punerea în aplicare a acțiunilor incluse
în planul energetic și climatic de lungă durată. De
asemenea, aceștia pot sprijini procesul de aprobare
pentru implementarea acțiunilor sau pentru solicitarea de finanțare, precum și se pot asigura că bugetul
municipal / regional este alocat finanțării proiectării,
implementării și / sau monitorizării acțiunilor.

În consecință, ar trebui încurajat un sprijin politic puternic pentru a asigura succesul planului, de la proiectare
până la implementare și monitorizare. Acest sprijin
poate fi susținut prin aprobarea planului pe termen
lung pentru energie și climă de către consiliul municipal / regional (sau un organism de decizie echivalent).
Ca alternativă, un angajament formal al consiliului orașului poate fi suficient pentru stabilirea procesului pe
termen lung.

În plus, obiectivele și țintele trebuie să fie ambițioase, pentru a se asigura că neutralitatea carbonului /
climei este atinsă și clară, astfel încât toată lumea să
le înțeleagă.
Prin urmare, un plan de acțiune și energie pe termen
lung trebuie să conțină o referință clară la obiectivele
și țintele de atenuare și adaptare stabilite. Mai precis,
ar trebui să includă un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (%), dar și obiective de
economii de energie și / sau de producție de energie.
În plus, obiectivele specifice sectorului ar fi benefice.
Pe de altă parte, obiectivele de adaptare ar trebui să
abordeze în mod clar vulnerabilitățile și riscurile teritoriului, definind impacturile dorite (chiar dacă acestea
sunt impacturi negative evitate, care ar putea fi dificil
de măsurat). Acestea din urmă ar trebui, de aseme-
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Transformarea
Viziunii
în Acțiune
Proiectarea
Acțiunilor

Pentru a realiza în mod eficient orice viziune de
decarbonizare, regiunile și municipalitățile trebuie
să definească în mod clar linia de bază pe teritoriul
lor, să identifice acțiunile adecvate de implementat
și apoi să le proiecteze, să le implementeze, să le
monitorizeze și să le evalueze.

Monitorizarea și
evaluarea acțiunilor

Definirea liniei de
bază

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

•

Viziunea, obiectivele și țintele autorității locale/regionale.

•

O descriere a caracteristicilor locale, împreună cu
interdependențele planului față de alte politici și planuri naționale, regionale și locale.

•

O evaluare de bază care include un inventar de
emisii de gaze cu efect de seră / dioxid de carbon
pentru identificarea principalelor surse antropogene
de emisii și o evaluare a riscului și vulnerabilității
schimbărilor climatice pentru identificarea și evaluarea pericolelor și a sectoarelor vulnerabile.

•

Acțiuni de atenuare și adaptare pe care autoritățile
locale sau regionale le vor implementa, împreună cu
acțiuni care necesită eforturi colective ale cetățenilor,
întreprinderilor locale și ale altor părți interesate.

•

Procesul de implementare care încorporează pașii
cheie care trebuie urmați, mecanisme potențiale
de finanțare de explorat și modalități de implicare a
diferitelor părți interesate și a societății civile.

•

Monitorizarea rezultatelor și evaluarea acțiunilor
pentru a cuantifica eficacitatea acestora și luarea
în considerare în continuare în revizuirea planului
de acțiune.

Implementare
Acțiuni

Stabilirea viziunii
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Prin urmare, orașele și regiunile ar trebui să elaboreze planuri de acțiune care să acopere toate
aceste activități, pentru a asigura o tranziție lină și
eficientă. Ca atare, planul ar trebui să includă cel
puțin următoarele elemente:

Factorii importanți care contribuie la dezvoltarea unui
plan de decarbonizare de succes includ: disponibilitatea și analiza datelor exacte, cercetări ample privind
perspectivele tehnologice, contextul local încorporat în
acțiuni și o structură robustă de guvernanță.
Având în vedere că planurile energetice și climatice în
direcția neutralității carbonului / climei încorporează activități pe termen scurt, dar și pe termen mediu și lung,
este important ca acestea să fie tratate ca documente
„live”. Astfel, planurile trebuie revizuite în mod regulat
pentru a se asigura că obiectivele pe termen lung sunt
atinse și că sunt luate în considerare progresele tehnologice, modificările cadrelor de reglementare și alte evoluții relevante, astfel încât planurile să nu devină caduce.
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Există o serie de ghiduri detaliate și instrumente
disponibile care ajută autoritățile locale și regionale să dezvolte astfel de planuri. De exemplu:

•

•

•

•

•

•

•
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Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene a
elaborat un Ghid pentru semnatarii Pactului Primarilor (CoM) cu privire la „Cum să dezvolți un Plan de
Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC)”
care include informații despre procesul PAEDC, informații pentru elaborarea Liniei de bază Inventare de
emisii și evaluări ale riscului și vulnerabilității, precum
și măsuri și politici care pot fi puse în aplicare la nivel
local.

Guilding Principles for City Climate
Action Planning
Ambitious

Setting goals and implementing actions
that evolve iteratively towards an ambitious
vision

Inclusive

Involving multiple city government depart-

Pactul primarilor - Oficiul pentru Europa și Agenția
Europeană de Mediu au dezvoltat în comun Instrumentul de asistență pentru adaptarea urbană care
ghidează utilizatorul prin etapele necesare dezvoltării
și implementării unei strategii de adaptare și oferă
materiale și instrumente de orientare valoroase.

ments, stakeholders and communities (with
particular attention to marginalised groups),
in all phases of planning and implementation

Fair

Seeking solutions that equitably address the

Pactul Global al Primarilor (PGM) a dezvoltat un cadru comun de raportare (CCR) pentru a raționaliza
procedurile de măsurare și raportare și pentru a asigura planificarea, implementarea și monitorizarea
acțiunilor climatice.

risks of climate change and share the costs and
benefits of action across the city

Comprehensive
& Integrated

Coherently undertaking adaptation and

Protocolul global pentru inventarele de emisii de gaze
cu efect de seră la scară comunitară (GPC) oferă
orașelor și autorităților locale un cadru robust, transparent și acceptat la nivel global pentru a identifica,
calcula și raporta în mod consecvent gazele cu efect
de seră ale orașelor.

mitigation action across a range of sectors
within the day, as well as supporting broader
regional initiatives and the realisation of
priorities of higher levels of government when
possible and appropriate

Relevant

C40 a dezvoltat, printre alte resurse și instrumente
utile, un document de îndrumare pentru efectuarea
unei evaluări a riscului schimbărilor climatice în conformitate cu cerințele Pactului Global al Primarilor și al
Orașelor C40, precum și un instrument de raportare
a inventarului și de informare a orașelor (IRIIC) pentru
gestionarea și raportarea datelor din inventarul de
GES al orașului.

Delivering local benefits and supporting
local development priorities

Actionable

Proposing cost-effective actions that
can realistically be implemented by the
actors involved, given local mandates,
finances, and capacities

Evidence-based

ICLEI a dezvoltat, printre alte resurse și instrumente
utile, un ghid pentru a ajuta orașele să stabilească
obiective bazate pe infomrații științifice până în 2030
și 2050 și un cadru de neutralitate climatică.
Programul Națiunilor Unite pentru Așezări Umane (ONU-Habitat) a publicat „Principiile directoare
pentru planificarea acțiunilor climatice în oraș”, care
analizează pașii tipici ai procesului de planificare a
acțiunilor climatice la nivel de oraș în lumina unui set
propus de principii aplicabile la nivel global (atașat
mai jos), împreună cu material suplimentar.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Reflecting scientific knowledge and local
understanding, using assessments of vulnerability and emissions and other empirical
inputs to inform decision making

Transparent
& verifiable

Following an open decision-making process, and setting goals that can be measured, reported, independently verified, and
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evaluated

Agenții energetice care sprijină
tranziția la neutralitatea climei la
nivel local și regional
Pentru a încuraja dezvoltarea expertizei în
abordarea provocărilor de punere în aplicare a
politicii energetice la nivel local și regional, UE
a sprijinit înființarea a peste 250 de agenții locale și regionale pentru energie în toată Europa (prin programele SAVE și Intelligent Energy
Europe). Potrivit ManagEnergy, o inițiativă
europeană lansată în 2002 care ajută agențiile
regionale și locale de energie să devină lideri în
tranziția energetică și să sporească investițiile
în energie durabilă în regiuni și orașe, peste
350 de agenții energetice funcționează în prezent în Europa.
Agențiile energetice oferă de obicei asistență
autorităților locale și regionale pentru elaborarea și maturizarea planurilor climatice și
energetice, precum și pentru a contribui la
implementarea politicilor de energie durabilă și
pentru a sprijini implementarea proiectelor. De
asemenea, promovează eficiența energetică,
sursele regenerabile de energie și transportul
durabil.
Sprijinul oferit de agențiile energetice este vital,
mai ales că autoritățile locale și regionale nu
dispun adesea de cunoștințe, experiență și /
sau resurse umane suficiente pentru a elabora
planuri climatice și energetice. În plus, agențiile
pentru energie au o perspectivă asupra situației actuale, în special a problemelor și provocărilor locale care trebuie abordate. Prin urmare,
agențiile pentru energie pot ajuta municipalitățile și regiunile să dezvolte planuri de bună
calitate, ambițioase, dar și realiste, și ulterior
să faciliteze punerea lor în aplicare.
Prin rolul lor de dezvoltatori de proiecte, agregatori și facilitatori pentru autoritățile publice,
agențiile energetice sunt într-o poziție unică
de a sprijini tranziția energetică în regiunile și
orașele lor.

În plus, există o serie de organizații care sprijină autoritățile locale și regionale în elaborarea unor astfel de
planuri, precum coordonatorii CoM, susținătorii CoM
și agențiile pentru energie.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Evaluarea
de Bază
Înțelegerea sectoarelor care contribuie la schimbările climatice și în ce măsură, sunt esențiale pentru
o mai bună prioritizare și proiectare a acțiunilor de
atenuare a schimbărilor climatice. Pe de altă parte,
înțelegerea probabilității viitoarelor pericole climatice
și a impactului potențial al acestor pericole asupra
orașelor în teritoriu și pe sectoare este fundamentală
pentru o mai bună prioritizare și proiectare a acțiunilor
de adaptare și reziliență la climă. Astfel, este esențială
o evaluare solidă a liniei de bază în ceea ce privește
emisiile de energie și gaze cu efect de seră, precum și
a pericolelor climatice, vulnerabilităților și sectoarelor
politice afectate.

Inventarul de bază al emisiilor
Dezvoltarea unui inventar al emisiilor de gaze cu efect
de seră permite identificarea principalelor surse antropogene de emisii pe sector pe teritoriul local / regional.
De asemenea, ajută la stabilirea unor ținte specifice,
prioritizarea acțiunilor și monitorizarea progresului în
atingerea obiectivelor. Atunci când elaborează un
inventar de gaze cu efect de seră, autoritățile locale / regionale ar trebui:
•

•
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•

Luarea în considerare cu atenție a anului de referință pentru inventar, adică anul de referință cu
care va fi comparat obiectivul de reducere a emisiilor. Angajamentele UE de reducere a emisiilor
de GES se referă la anul 1990, în timp ce anul de
referință din Decizia UE de partajare a efortului
este 2005. De obicei, se recomandă ca autoritățile
locale și regionale să aleagă unul dintre acestea ca
an de referință, totuși, anul de referință al obiectivele locale anterioare, precum și disponibilitatea
unor date suficient de cuprinzătoare și fiabile în
timp ar trebui luate în considerare cu atenție.
Selectatarea unei metodologii adecvate, care să
fie în concordanță cu angajamentele existente (de
exemplu, semnatarul Pactului Primarilor) și / sau
aspirațiile acestora. Aceasta definește, de obicei,
domeniul de aplicare al emisiilor avute în vedere.
De exemplu, în cadrul unei abordări bazate pe
activități, una dintre cele mai utilizate abordări de
către autoritățile locale din Europa, este includerea emisiilor care apar din cauza consumului de
energie pe teritoriul autorității urbane, fie direct
(combustie de combustibil), fie indirect (consum
de energie electrică și căldură / frig). La alegerea
metodologiei, trebuie luată în considerare disponibilitatea datelor locale, de exemplu, evaluați dacă
sunt disponibile date fiabile privind activitatea pentru sectorul transporturilor în teritoriu sau dacă
sunt disponibile doar datele privind vânzările de
combustibil. Alte considerații metodologice importante includ, ce gaze cu efect de seră să includă
(de exemplu, numai emisiile de CO2 sau emisiile
de CO2, CH4 și N2O) și ce factori de emisie să se
utilizeze (factori de emisie locali sau factori de emisii naționali / UE / globali, cum ar fi IPCC (2006 ) și
factorii de emisie impliciti CoM furnizați în Ghid).
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Identificarea tuturor surselor de emisii semnificative pe teritoriu, precum și alte sectoare de activitate
în care autoritatea locală / regională intenționează
să ia măsuri și cuantificarea consumului de energie, generarea de energie regenerabilă și emisiile.
De obicei, se recomandă ca autoritățile locale și
regionale să includă cel puțin clădiri (cel mai importante clădiri și facilități rezidențiale, comerciale și municipale / instituționale) și transport (de
exemplu, transportul municipal, public și privat și
comercial, inclusiv diferite moduri de transport,
cum ar fi rutier, feroviar și off-road).

•

Identificarea probabilității, intensitatea și orizontul
de timp al pericolelor cheie din teritoriu, luând în
considerare tendințele istorice, situația actuală și
scenariile viitoare pe baza dovezilor științifice disponibile până în 2050. Ar trebui recunoscută, de
asemenea, variabilitatea expunerii la pericole pe
întreg teritoriul și trebuie luate în calcul specificitățile locale / regionale care pot contribui la agravarea consecințelor unui pericol climatic specific.

•

Documentarea cu prudență a metodologiei, ipotezele, informațiile și sursele de date utilizate în
evaluarea de bază pentru a facilita monitorizarea
planului și orice revizuiri viitoare.
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Observatoare regionale de energie
și gaze cu efect de seră
Există o serie de observatoare regionale de
energie și gaze cu efect de seră care au fost
înființate în Europa pentru a ajuta la planificarea
energiei la nivel local și regional.
Majoritatea acestor structuri sunt susținute de
autoritățile publice și sunt integrate în organizațiile regionale existente, cum ar fi agențiile
pentru energie. Activitățile observatoarelor sunt
de obicei foarte diverse, deși în mod obișnuit
colectează, analizează și furnizează date energetice, adesea gratuite, pentru a îmbunătăți
cunoștințele despre regiune, în ceea ce privește
amprenta energetică și a gazelor cu efect de
seră. Pentru a facilita colectarea și schimbul
de date, acestea formează colaborări puternice cu autoritățile publice cheie, precum și cu ,
furnizorii de utilități, de energie și distribuitorii.
Mai mult, observatoarele contribuie de obicei
la evaluarea progresului în atingerea obiectivelor locale / regionale și la evaluarea impactului
diferitelor acțiuni și politici implementate, prin
cuantificarea și monitorizarea consumului de
energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Unele observatoare oferă, de asemenea, expertiză și sfaturi în elaborarea politicilor și în procesul de luare a deciziilor, de exemplu prin identificarea oportunităților de acțiune. În anumite
cazuri, sunt evaluate și calitatea aerului, efectele
sociale, economice sau de mediu.
Energee-Watch este rețeaua europeană a unor
astfel de organizații care fac schimb de cunoștințe și experiență în colectarea, monitorizarea
și diseminarea datelor climatice și energetice la
nivel local și regional.
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Evaluarea riscurilor și a vulnerabilității

Facilitarea evaluării de bază

O evaluare a riscului și vulnerabilității schimbărilor
climatice ajută la determinarea naturii și amplorii riscurilor climatice prin analizarea potențialelor pericole
și evaluarea vulnerabilității oamenilor, proprietăților,
mijloacelor de trai și a mediului și, ulterior, ajută la prioritizarea măsurilor de adaptare climatică. Atunci când
dezvoltă acest lucru, autoritățile locale / regionale ar
trebui să aleagă o metodologie adecvată, luând în
considerare angajamentele și / sau aspirațiile existente, împreună cu resursele și datele disponibile. De
exemplu, o abordare teritorială explicită se bazează pe
modele de impact climatic pentru a produce hărți de
pericol, astfel încât municipalitățile mai mici ar putea
avea nevoie să utilizeze o abordare mai simplă pentru
a-și evalua vulnerabilitatea și riscul climatic, cum ar fi
o evaluare bazată pe indicatori.

În general, evaluarea liniei de bază poate fi facilitată în mod eficient prin:

Definire roluri
și responsabilități

•

Identificarea clară a departamentelor municipale
care vor fi implicate în evaluare, inclusiv rolurile și
responsabilitățile specifice ale funcționarilor publici
implicați.

•

Luarea în considerare a angajamentelor locale / regionale existente și disponibilitatea datelor atunci
când se discută și se definește cadrul metodologic
care va fi utilizat pentru evaluare.

•

Angajarea activă a părților interesate cheie în procesul de evaluare de bază pentru a înțelege corect
sistemul urban din multiple perspective (și surse
de date) și pentru a asigura o evaluare pragmatică
a emisiilor, riscurilor locale și vulnerabilităților.

Definire cadru
metodologic

Actualizarea evaluărilor de bază în
Polonia
Cele zece municipalități sprijinite de C-Track 50
din regiunea Wielkopolska aveau deja planuri
de economie cu emisii reduse de carbon (PGN),
care erau în mare parte conforme cu cerințele
Convenției primarilor pentru un plan de acțiune
pentru energie durabilă. Documentele PNG au
fost actualizate, luând în considerare datele
noi disponibile și datele legate de adaptarea la
schimbările climatice. Mai precis, datele statistice și dezagregate disponibile au fost colectate
și prelucrate din facturi de energie, depozite de
date, baze de date create de municipalități și /
sau furnizori de energie și utilități. În plus, informațiile și datele incluse într-un proiect național
dedicat dezvoltării planurilor de adaptare la
schimbările climatice în 44 de orașe poloneze
au fost luate în considerare în detaliu.

Angajare activă
a factorilor cheie
interesați

Municipalitățile care au evaluat deja linia de bază pentru planurile existente, de exemplu planurile pentru
2020 și 2030, ar trebui să își revizuiască evaluarea,
mai ales dacă sunt disponibile date mai bune și mai
fiabile și să își completeze evaluarea cu date despre
sectoarele noi incluse în planul de decarbonizare.
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Acțiuni
și Măsuri

Proiectarea acțiunilor

Atunci când definesc acțiunile care urmează să fie
puse în aplicare până în 2050, autoritățile locale și
regionale ar trebui să ia în considerare constatările din
evaluarea de bază și să exploreze diferite soluții de
decarbonizare pentru a identifica cele mai relevante
pentru contextul local și pentru a le ajuta să își îndeplinească viziunea strategică.

•

Atunci când definesc și proiectează acțiuni, autoritățile locale / regionale ar trebui:

•

•
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țiuni de atenuare și rezultatul atins pentru măsurile
de adaptare la schimbările climatice) pentru a vă
asigura că obiectivele stabilite sunt îndeplinite și
că au fost identificate riscurile și sunt abordate
vulnerabilitățile, precum și explorarea oportunităților de finanțare disponibile și a mecanismelor de
finanțare.

Să evalueze schimbarea probabilă până în 2050
a emisiilor de gaze cu efect de seră ale teritoriului
dacă nu se iau alte măsuri climatice (adică din
cauza schimbărilor de intensitate a populației,
economice și sectoriale) și a schimbărilor în frecvență, severitate și amploare a tuturor pericolelor
climatice semnificative identificate.
Să Identifice punctele tari și punctele slabe ale
fiecărui sector, împreună cu diferitele soluții care
pot fi utilizate pentru fiecare sector (evaluați-le
din punct de vedere al pertinenței, disponibilității
tehnologiei / resurselor, maturității tehnice, disponibilității fondurilor / opțiunilor de finanțare etc.).
Să ia în considerare a acțiunilor de încorporat pentru toate sectoarele care au o amprentă ridicată
de carbon, inclusiv toate sectoarele din inventarul
de emisii și toate sectoarele identificate ca fiind
vulnerabile la schimbările climatice în cadrul evaluării riscului și vulnerabilității. Încălzirea și răcirea
clădirilor, a industriei și a întreprinderilor, precum
și transportul de persoane și mărfuri reprezintă
cea mai mare parte a energiei consumate într-un
teritoriu și a gazelor cu efect de seră emise, astfel
încât acțiunile ar trebui să se concentreze minim
pe aceste sectoare.

•

Să ia în considerare a modalităților de valorificare a
strategiilor, planurilor și acțiunilor locale, regionale,
naționale și sectoriale existente care se concentrează asupra atenuării și adaptării schimbărilor
climatice sau sunt complementare acestui lucru, în
ciuda faptului că sunt concentrate pe alte domenii
de politică. Acest lucru va consolida eforturile de
reducere a emisiilor de carbon și va contribui la
abordarea mai bună a riscurilor climatice pe termen scurt, mediu și lung, contribuind în același
timp la prevenirea compromisurilor, a efectelor
externe și a inadaptării.

•

Să evalueze impactul acțiunilor (de exemplu, eficiență energetică, energie regenerabilă produsă,
economii de emisii de gaze cu efect de seră / dioxid de carbon și economii de costuri pentru ac-
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•

Să stabilească repere / obiective intermediare
pentru a revizui și monitoriza mai eficient impactul
acțiunilor. Acest lucru este deosebit de important
pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung și
pentru implementarea acțiunilor care au o durată
lungă de viață.

•

Să estimeze resursele necesare (de exemplu, financiare, umane), inclusiv costurile legate de implementarea acțiunilor pentru autoritatea locală și
cetățeni / părți interesate și să identifice sursele de
finanțare adecvate.

•

Să definitiveze organismul responsabil pentru implementarea fiecărei acțiuni, precum și indicatorii
cheie pentru monitorizarea progresului.

•

Să elaboreze un calendar aproximativ pentru acțiuni, prioritizând mai întâi acțiunile cele mai rentabile, și anume acțiunile cu cel mai mare raport
dintre costul investiției și reducerea emisiilor. Acest
lucru va asigura că teritoriul beneficiază de acțiunile anterioare și că cele mai urgente riscuri sunt
abordate mai întâi, creând impuls și demonstrând
câștiguri rapide.
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Dezvoltarea planurilor de acțiune
locală în Franța
Autoritățile locale din Franța cu peste 20.000 de locuitori sunt obligate să dezvolte un plan de acțiune
pentru energie și climă durabile. Sunt disponibile
ghiduri pentru înțelegerea, formularea și implementarea unor astfel de planuri, inclusiv bune practici și
ținte cuantificate. Majoritatea teritoriilor și-au stabilit obiective care sunt compatibile cu obiectivele
naționale și regionale. Unele dintre ele, de exemplu
teritoriile cu energie pozitivă, și-au stabilit obiective
mai ambițioase.
În ceea ce privește elaborarea planurilor în cadrul
C-Track 50, au fost elaborate inventare de bază
ale emisiilor pentru municipalitățile din regiunea
Auvergne-Rhône-Alpes, utilizând datele furnizate
de observatorul regional al energiei, care includ
climatul, calitatea aerului și profilurile energetice ale
autoritățile locale.
Ulterior, AURA-EE a dezvoltat o strategie bazată pe
rezultatele analizei și a formulat planuri pe termen
lung. Obiectivele strategice și operaționale au fost
definite și comunicate cu toate părțile interesate
cheie din zonă. Planurile de acțiune au definit măsurile care trebuie puse în aplicare de către autoritatea locală și de către diferiții actori socio-economici, pentru a atinge progresiv obiectivele stabilite.
Măsurile acoperă mai multe sectoare, cum ar fi:
planificarea urbană, mobilitatea, gestionarea și
producerea energiei, clădirile, agricultura, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea economică, turismul,
sensibilizarea și comunicarea și se bazează pe
acțiuni identificate din planurile locale, regionale și
naționale existente. Țintele stabilite respectă obiectivele naționale definite în legea privind tranziția
energetică și au fost ajustate în funcție de punctele
tari și punctele slabe ale teritoriului. Pentru fiecare
acțiune AURA-EE a specificat:
• Impactul în ceea ce privește producția de
energie regenerabilă, economiile de energie și
reducerile de gaze cu efect de seră.
• Costurile investiției.
• Impactul economic asupra teritoriului în ceea
ce privește ocuparea forței de muncă.
Pe lângă elaborarea planurilor de acțiune, a fost
definit un mecanism de monitorizare și evaluare
pentru a măsura impactul planurilor în îndeplinirea
obiectivelor stabilite.
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Facilitarea proiectării acțiunilor
În general, selectarea și proiectarea acțiunilor pot
fi facilitate în mod eficient prin:
Identificarea clară a departamentelor municipale care
vor fi implicate în selectarea și proiectarea acțiunilor,
inclusiv rolurile și responsabilitățile specifice ale funcționarilor publici implicați.

Definire roluri și
responsabilități

Identificarea riscurilor și a provocărilor, dar și a punctelor forte și a oportunităților într-un stadiu incipient,
precum și ghiduri și instrumente utile pentru a informa
procesul de planificare a energiei.
Revizuirea tehnologiilor disponibile și a adecvării și
potențialului lor de utilizare în sectoarele prioritare.
Angajarea activă a părților interesate cheie și a publicului în procesul de planificare a energiei, de exemplu
prin organizarea de ateliere de lucru pentru a discuta
acțiunile propuse și prin lansarea de consultări publice
pentru a aduna puncte de vedere de la cetățeni, companii, organizații private și alte administrații publice
asupra planului. Acest lucru va contribui la încurajarea
acțiunilor locale și, la rândul său, va asigura colaborarea cetățenilor și a părților interesate la implementarea
acțiunilor.
După cum s-a menționat anterior, mai multe municipalități și regiuni din Europa au dezvoltat un plan sau
o strategie privind energia (și clima în unele cazuri)
pentru 2020 sau 2030. Aceste autorități locale / regionale ar trebui să actualizeze planurile existente sau
să dezvolte noi planuri, dacă este necesar,pentru ca
obiectivul de decarbonizare pentru 2050 să fie fezabil.

Examinați
tehnologiile disponibile
și adecvarea acestora

Identificați riscurile și
provocările, punctele
forte și oportunitățile

Sprijin pentru planificarea pe termen lung oferit în Ungaria

Provocări și oportunități specifice
pentru 2050

În Ungaria, municipalitățile elaborează de obicei
un plan de acțiune pentru energie durabilă, ca
urmare a aderării la inițiativa Pactului Primarilor
pentru Climă și Energie, ceea ce înseamnă că
acestea stabilesc obiective până în 2030. Planificarea pe termen lung, și anume stabilirea obiectivelor și proiectarea strategiilor / acțiunilor locale
pentru 2050, nu este comună, în principal din
cauza lipsei de expertiză, dar și, în unele cazuri,
din cauza priorităților politice. Agențiile energetice, precum LENERG, pot sprijini municipalitățile
să dezvolte planuri de succes pentru 2050 și să
se asigure că guvernanța pe mai multe niveluri
este introdusă în fazele de planificare și implementare.
În cadrul C-Track 50, LENERG a implicat activ
guvernele locale, prin ateliere, și a prezentat
beneficiile planificării pe termen lung, inclusiv
ce înseamnă și cum poate fi realizate. Ulterior,
LENERG a sprijinit zece municipalități în planificarea pe termen lung și le-a ajutat să elaboreze
planuri de politică climatică și energetică pentru
2050. Mai precis, LENERG a elaborat inventare
de bază ale emisiilor și a furnizat informații și
îndrumări autorităților locale cu privire la stabilirea
unei viziuni locale realiste, precum și cu privire la
oportunitățile de finanțare disponibile pentru investiții în proiecte de protecție a climei, pe lângă
programele operaționale. LENERG a împărtășit,
de asemenea, cele mai bune practici în planificarea energiei, inclusiv din proiectul C-Track
50, în timp ce în paralel le-a explicat primarilor și
funcționarilor publici ce înseamnă guvernarea pe
mai multe niveluri, cum poate fi benefică pentru
autoritățile locale și cum să o încurajeze.

Stabilirea carbon neutralității/ climei ca obiectiv pentru
2050 nu este suficientă pentru a declanșa acțiunile
și măsurile necesare. Autoritățile locale / regionale
au nevoie de claritate și informații cu privire la ce înseamnă de fapt carbon neutralitatea/ climei pentru
teritoriu și modul în care aceasta afectează deciziile și
strategiile politice pe termen scurt și mediu. Planurile
clare pe termen lung cu privire la modul de realizare a
unei economii complet decarbonizate pot asigura că
municipalitatea / regiunea va concepe și implementa
politici și acțiuni locale eficiente care vor duce la carbon neutralitatea / climei.

Angajați activ părțile
interesate cheie și
publicul
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În plus, planurile pe termen lung trebuie să evalueze ce
înseamnă decarbonizarea pentru sectoare individuale,
pentru a informa strategiile de afaceri și de investiții,
deciziile de investiții private, precum și proiectarea
de stimulente și programe de finanțare locale, regionale și naționale. În special, multe decizii critice de
investiții trebuie luate pe termen scurt pentru a permite
transformarea pe termen lung a sectoarelor cheie. De
exemplu, transformarea sectorului de energie electrică necesită investiții substanțiale în infrastructura
instalațiilor și în rețelele de transport și distribuție,
inclusiv stocarea, cu o flexibilitate suficientă pentru
a se adapta la absorbția crescută a surselor regenerabile. Întârzierile investițiilor și investițiile pe termen
scurt în proiecte neambițioase vor avea ca rezultat
un blocaj de carbon, oportunități ratate, dar și active
blocate care rezultă din efectele schimbărilor climatice sau din răspunsurile societale și de reglementare
la schimbările climatice. De exemplu, gazul natural
este considerat un combustibil important de tranziție,
deoarece reduce emisiile de gaze cu efect de seră în
comparație cu cărbunele. Cu toate acestea, investițiile în principal în gaze naturale acum vor împiedica
investițiile în alternative regenerabile și vor crea un
blocaj în gazele naturale, în timp ce vor fi necesare
investiții mai drastice și mai costisitoare în viitor, dacă
se va realiza carbon neutralitatea / climei.
Prin urmare, înțelegerea căii de decarbonizare locală
/ regională și divizarea acesteia în acțiuni pe termen
lung, pe termen mediu și pe termen scurt este imperativă pentru a ajuta autoritățile publice, companiile,
investitorii și publicul să facă investiții solide care vor
duce în cele din urmă la carbon / neutralitatea climei
pe termen lung.
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Pe de altă parte, acțiunile încorporate în planurile pe
termen lung trebuie să fie realiste și realizabile, dar în
același timp aspirante și ambițioase pentru a îndeplini obiectivele stabilite. Atunci când selectează și
proiectează acțiuni de încorporat în planurile locale /
regionale pe termen lung, autoritățile publice ar trebui
să se asigure că acestea:
Permite să conducă prin exemplu
Acțiunile care se concentrează asupra sectorului municipal / regional (de exemplu, clădiri, facilități, iluminat
stradal de transport, infrastructură) duc de obicei la
reduceri ale emisiilor de carbon. Cu toate acestea,
proiectarea și implementarea acțiunilor ambițioase și
inovatoare pentru îmbunătățirea performanței energetice a sectorului are multiple beneficii. Aceasta demonstrează că autoritatea locală / regională se angajează să conducă calea și încurajează o mai mare
acceptare și cerere de eficiență energetică și soluții de
energie regenerabilă. În esență, încurajează oamenii să
implementeze soluții similare și să utilizeze mai puțină
energie, în mod mai eficient.
Promovarea principiului 				
„Eficiența energetică mai întâi”
Eficiența energetică este esențială pentru realizarea
unei decarbonizări profunde, deoarece scade consumul risipitor de combustibili fosili și emisiile de poluanți. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare
mai întâi, înainte de orice investiții în combustibili și
infrastructura de furnizare. Prin urmare, este imperativ ca autoritățile locale / regionale să demonstreze,
să promoveze, dar și să faciliteze, mai întâi, eficiența
energetică în toate sectoarele cheie pentru a reduce cererea totală de energie finală pe teritoriul lor. Pe
lângă intervențiile tipice de eficiență energetică (de
exemplu, izolarea pereților și a acoperișurilor), ar trebui facilitate și măsuri mai simple, cum ar fi contoare
inteligente și termostate care optimizează consumul
de energie și confortul la nivelul gospodăriei.
Promovarea surselor de energie			
regenerabile
Este important să se maximizeze utilizarea eficientă
a resurselor regenerabile pentru a realiza carbon neutralitatea / climei cât mai curând posibil, într-un mod
rentabil. Astfel, autoritățile locale / regionale ar trebui
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să se asigure că resursele regenerabile valoroase pe
teritoriul lor, cum ar fi siturile eoliene și solare, nu sunt
irosite și să sprijine penetrarea crescută a surselor
regenerabile de energie pe teritoriu. În același timp,
este imperativ ca autoritățile locale / regionale să fie
conștiente de potențialul real exploatabil al energiei
regenerabile care este inerent limitat, de ex. în ceea ce
privește disponibilitatea terenului și producția de biomasă, astfel încât să planifice în mod corespunzător.
Includerea celor mai bune tehnologii		
și soluții disponibile
Există o serie de soluții și tehnologii disponibile la
scară comercială care pot facilita decarbonizarea.
De exemplu, electrificarea poate juca un rol cheie în
satisfacerea necesităților de energie pentru încălzire, răcire și transport și poate accelera tranziția către
carbon neutralitatea/ climei atunci când este combinată cu penetrarea crescută a energiei regenerabile
în sectorul energetic. În special, tehnologiile precum
vehiculele electrice și pompele de căldură consumă
mult mai puțină energie decât vehiculele pe benzină
sau motorină și cuptoarele cu gaz sau petrol pentru
a încălzi și răcori locuințele, îmbunătățind eficiența
energetică a sistemului, favorizând totodată desfășurarea energiei regenerabile. În plus, încălzirea și răcirea
centralizate pot contribui, de asemenea, la realizarea
carbon neutralității / climei, dacă se bazează pe combustibili curați, cum ar fi electricitatea regenerabilă
(prin pompe de căldură), energia termică geotermală și solară și căldura reziduală din industrie. Un alt
exemplu este de a face transportul public mai eficient
și mai atractiv pentru cetățeni; de exemplu, prin utilizarea tehnologiilor digitale pentru a optimiza frecvența
și densitatea serviciilor, sprijinind în mod semnificativ decarbonizarea unui teritoriu. Încurajarea utilizării
unor moduri de transport durabile, precum mersul pe
jos și cu bicicleta, prin crearea / extinderea zonelor
pietonale, a benzilor de biciclete și a sistemelor de
partajare a bicicletelor în orașe, este, de asemenea,
un alt exemplu de acțiune care poate contribui la un
viitor neutru în materie de carbon / climă. Prin urmare, un portofoliu diversificat de tehnologii și inovație
este necesar pentru a realiza decarbonizarea, în timp
ce autoritățile locale / regionale ar trebui să urmeze
îndeaproape progresele tehnologice și de altă natură
pentru a se asigura că acțiunile din planurile lor rămân
contemporane.
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Evitatarea blocării carbonului și inadaptarea
Autoritățile locale / regionale ar trebui să promoveze și
să faciliteze acțiunile fără regret și „win-win”, și anume
acțiuni care ar fi justificate în cadrul tuturor scenariilor
viitoare plauzibile și acțiuni care oferă multiple beneficii
simultan, cum ar fi acțiunile de atenuare a climei care
aduc și beneficii economice. În același timp, aceștia
ar trebui să evite acțiunile care pot crea blocarea și
inadaptarea carbonului (sau să le planifice cu atenție,
astfel încât să se prevină aceste efecte negative). De
exemplu, acțiunile de adaptare nu ar trebui să crească
emisiile de gaze cu efect de seră și nici nu ar trebui
să crească vulnerabilitatea celor mai expuși riscului.
Prin urmare, ar trebui identificate interdependențele de
atenuare și adaptare a climei, astfel încât interacțiunile
să poată fi valorificate.

Prevenirea exacerbării sărăciei			
energetice sau a inegalităților
Calea decarbonizării poate afecta nivelul sărăciei energetice din teritoriu, deci este esențial ca această problemă să fie recunoscută și abordată în acțiuni. Pentru
a ne asigura că cetățenii nu se înrădăcinează mai mult
în sărăcie și nu suferă efecte negative asupra sănătății,
ci își îmbunătățesc în schimb calitatea vieții și, mai
presus de toate, rămân în sprijinul tranziției, trebuie
evaluată accesibilitatea acțiunilor și orice inechități de
distribuție care apar. De exemplu, cine plătește și cine
beneficiază de o acțiune este un dezavantaj important.

Profitarea de circumstanțele			
și punctele forte locale
Autoritățile locale / regionale ar trebui să ia în considerare condițiile prealabile locale, astfel încât acțiunile să
fie aliniate la acestea și să poată beneficia de acestea. De exemplu, dacă există o rețea de termoficare
existentă, acțiunile se pot concentra pe înlocuirea
combustibililor fosili din sistemele de termoficare prin
energie eoliană, pompe de căldură sau depozite de
căldură sau o combinație a acestora.
Consolidarea implicării directe a cetățenilor
și a părților interesate
Cetățenii și părțile interesate ar trebui încurajate să
contribuie, dar și să beneficieze în mod direct de tranziția energiei curate. De exemplu, inspirați cetățenii să
îmbunătățească performanța energetică a locuințelor
lor, ceea ce, la rândul lor, le îmbunătățește condițiile de
viață, cheltuielile cu energia și sănătatea. Este la fel de
important să influențăm comportamentul cetățenilor
și al părților interesate, motivându-i să utilizeze energia mai eficient și să adopte moduri de transport mai
durabile. În plus, cetățenii și părțile interesate ar trebui
să fie încurajați să întreprindă acțiuni mai inovatoare,
de exemplu să acționeze ca prosumatori (adică consumatori dar și producători de energie) și să participe
la cooperativele energetice, întrucât pot juca un rol
important în sistemul energetic descentralizat.
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Autoritățile locale din Grecia abordează sărăcia energetică în planurile pe termen lung privind energia și
clima
În cadrul C-Track 50, NTUA și EPTA au sprijinit mai mult de zece municipalități din Grecia
în elaborarea de planuri energetice și climatice de lungă durată care vizează atingerea
carbon neutralității până în 2050. Majoritatea
acestor municipalități au recunoscut că sărăcia energetică este o provocare importantă la
care autoritățile locale pot ajuta la abordare.
Ca atare, acțiuni specifice care pot ajuta la
atenuarea sărăciei energetice pe teritoriu au
fost incluse în planurile lor. De exemplu, majoritatea autorităților locale au decis să creeze
un centru local de consiliere în materie de
eficiență energetică, energie regenerabilă și
sărăcie energetică, care să ofere informații și
îndrumări cetățenilor și să îi ajute să scape de
sărăcia energetică.
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Proces de
Implementare
Odată ce cele mai potrivite acțiuni au fost selectate
și incluse în planurile pe termen lung, acestea trebuie
maturate și puse în aplicare.

Acțiuni de implementare
Pentru a facilita implementarea acestora, autoritățile locale / regionale ar trebui:
•

Să aloce în mod clar implementarea acțiunilor
departamentelor municipale relevante, în timp ce
definește, de asemenea, rolurile și responsabilitățile specifice ale funcționarilor publici implicați.

•

Să efectueze toate lucrările pregătitoare necesare
pentru a transforma acțiunile în proiecte mature,
de exemplu prin dezvoltarea studiilor de inginerie
necesare (cum ar fi studii de fezabilitate, audituri
energetice, studii tehnice și evaluări ale impactului
asupra mediului), studii economice (de exemplu,
planuri de investiții, analize de fezabilitate financiară) și alte materiale relevante (de exemplu, materiale informative pentru campanii de sensibilizare).

•

Să asigure respectarea cadrului de reglementare
și legal (de exemplu, obținerea permisiunilor necesare pentru proiect, respectând procesele de
achiziții publice).

•

Să angajeze părțile interesate și publicul în timpul
implementării acțiunilor, promovând acțiunile, valoarea adăugată a acestora, impacturile și beneficiile cetățenilor și părților interesate, precum și
să încurajeze participarea lor activă (de exemplu,
pentru a deveni prosumatori).

•

Să aloce fonduri pentru implementarea acțiunilor
atunci când acestea vor fi implementate utilizând
bugetele municipale.

•

Să exploreze și să urmărească diferite oportunități
de finanțare pentru a asigura fonduri pentru implementarea acțiunilor, inclusiv lucrul în parteneriat cu
actori din sectorul privat care pot finanța și sprijini
acțiunile.

•

Să actualizeze periodic și să îmbunătățească acțiunile (atât planificate, cât și cele în curs de implementare) pentru a reflecta cele mai recente științe
climatice, dezvoltări tehnologice, oportunități de
finanțare și capacități de dezvoltare, precum și
asigurați-vă că acestea continuă să îndeplinească
obiectivele mai largi de dezvoltare ale teritoriului.

Îmbunătățirea iluminatului stradal
în România
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Nu putem elimina treptat centralele cu combustibil fosil și să
trecem la o economie cu emisii reduse de carbon, în timp ce irosim
energie în fiecare zi.
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Pentru a îmbunătăți iluminatul stradal în
cartierele Insula și Sancrai, municipalitatea
Câmpia Turzii a identificat toate oportunitățile de economisire a energiei semnificative
din punct de vedere economic și fezabile din
punct de vedere tehnic și factorii care pot îmbunătăți parametrii de iluminare ai sistemului
de iluminat public.
În timpul elaborării planului, au avut loc numeroase discuții pentru a identifica mai bine nevoile municipale, a prioritiza acțiunile și măsurile
bazate pe economiile de energie rezultate și
beneficiile publice, propunând scenarii tehnice
și economice alternative pentru cele mai importante acțiuni și pentru identificarea surselor de
finanțare, în timp ce a fost vital sprijinul oferit în
timpul pregătirii cererii de proiect.
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Finanțarea acțiunilor

vat, împrumuturi mici și alte tipuri de împrumuturi)
și sursa de fonduri, național, regional / municipal,
investitori, bănci etc.).

Implementarea cu succes a unui plan pe termen lung
necesită resurse financiare suficiente, deci este necesar ca autoritățile locale / regionale să asigure investiții
pentru a pune în aplicare acțiunile incluse în planurile
lor. Există numeroase modalități de finanțare a proiectelor de energie durabilă, iar aceste oportunități
variază în funcție de:

Pentru acțiuni conduse de municipalitate / regiune, și
anume proiecte care se concentrează pe clădiri municipale / regionale, infrastructură și flotă, precum și
proiecte de planificare urbană / spațială, autoritățile
locale / regionale ar trebui:

•

sectorul implicat (de exemplu, clădirile municipale
și iluminatul stradal, clădirile rezidențiale) și cine va
implementa proiectul (autoritatea locală, cetățenii,
întreprinderile, actorii privați etc.),

•

•

faza proiectului (inclusiv proiectarea și construcția
/ implementarea),

•

•

tehnologia necesară (de exemplu, contoare inteligente / termostate, pompe de căldură, fotovoltaice),

Să aloce resurse de personal proiectului și să întreprindă toate lucrările pregătitoare pentru maturizarea proiectului (la nivelul cerut de instrumentul /
mecanismul de finanțare selectat) și să se asigure
că nu există bariere de reglementare sau legale.

•

instrumentele de finanțare și mecanismele de finanțare urmărite (cum ar fi fondurile structurale
și Fondul de coeziune, facilitatea europeană de
asistență energetică locală - ELENA, contractarea
performanței energetice, parteneriatele public-pri-

•

Să evalueze viabilitatea economică a proiectului și
riscurile asociate acestuia și să se asigure că este
atractiv din punct de vedere economic. Acesta din
urmă este deosebit de important atunci când scopul este de a atrage investiții din sectorul privat.

European City Facility (EUCF)
The EUCF is a European initiative that provides financial support (EUR 60,000 grants) to
local authorities to accelerate investments in
sustainable energy. The grant does not directly finance investments, but finances the
development of investment concepts, such as
technical feasibility studies, market, legal, economic and financial analyses, related to the
implementation of actions identified in climate
and energy action plans, which in turn trigger
investments (e.g. from ELENA and private
actors).
A country expert has been appointed in all eligible countries to support applicants and beneficiaries to apply to receive EUCF support.
The EUCF application process consists of two
steps: an eligibility check and an online application.

48

•

Să identifice resursele interne și externe disponibile, mecanismele financiare și programele de finanțare și să selecteze pe cea mai potrivită pentru
fiecare proiect.

Să elaboreze cererea / propunerea / documentele de licitație, în conformitate cu cerințele (cadrul
legal, instrumentul de finanțare / cerințele mecanismului de finanțare etc.) și procesele de achiziții
publice.

În ceea ce privește acțiunile care se concentrează pe
declanșarea investițiilor în eficiență energetică și energie regenerabilă de la cetățeni și întreprinderi, autoritățile locale / regionale ar trebui să lanseze campanii
ambițioase de sensibilizare, în timp ce în paralel să
ofere informații și îndrumări cu privire la instrumentele financiare disponibile și mecanismele de finanțare
pentru a facilita procesul.
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Monitorizarea și
Evaluarea Acțiunilor
Planurile eficiente pe termen lung sunt documente vii care
sunt actualizate periodic și îmbunătățite, pentru a reflecta
cele mai recente științe climatice, evoluții tehnologice, noi
oportunități financiare și capacități de dezvoltare, precum
și acțiuni suplimentare necesare pentru atingerea obiectivelor. Pentru a actualiza și îmbunătăți în mod eficient
planurile existente, este esențial să se monitorizeze îndeaproape implementarea acțiunilor, deoarece aceasta este
o parte importantă a procesului de învățare. Monitorizarea
regulată a progresului ajută autoritățile locale / regionale să
evalueze dacă decarbonizarea va fi realizată în termenele
planificate și permite introducerea unor acțiuni corective
și suplimentare atunci când este necesar. De asemenea,
contribuie la îmbunătățirea angajamentului continuu al
părților interesate și al publicului, asigurând în același timp
că planul continuă să îndeplinească obiectivele mai largi
de dezvoltare ale teritoriului.
Toate acțiunile, inclusiv construcții noi, îmbunătățiri ale
infrastructurii, renovări ale clădirilor, schimbări modale,
pătrunderea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon,
implicarea cetățenilor și a părților interesate și adoptarea măsurilor comportamentale, trebuie monitorizate și
impactul acestora trebuie estimat, în termeni de energie
economii și reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de
seră / dioxid de carbon, precum și în reducerea riscurilor
și vulnerabilităților.

Atribuiți roluri și
responsabilități

Definiți indicatori de
monitorizat
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Elaborați un inventar
de monitorizare a
emisiilor

Monitorizarea poate fi facilitată în mod eficient prin:
•

Identificarea clară a departamentelor municipale care
vor fi implicate în evaluare, inclusiv rolurile și responsabilitățile specifice ale funcționarilor publici implicați.

•

Definirea indicatorilor relevanți pentru fiecare acțiune de monitorizat (de exemplu, numărul de cetățeni
atinși, bugetul deja cheltuit pentru implementarea
acțiunilor, economiile de energie realizate), revizuirea
acestora atunci când este cazul și stabilirea frecvenței monitorizării.

•

Dezvoltarea inventarelor de monitorizare a emisiilor
pentru a evalua corect impactul acțiunilor de atenuare și a compara acest lucru cu linia de bază. Acest
lucru este deosebit de important pentru evaluarea
eficienței acțiunilor pe care municipalitatea / regiunea
nu le poate monitoriza îndeaproape (de exemplu,
numărul de intervenții de eficiență energetică implementate în locuințe, unde autorizațiile nu trebuie
să fie acordate de autoritatea locală / regională, de
exemplu pentru trecerea la o pompă de căldură).

Sistemul informațional de gestionare a energiei pentru monitorizarea planurilor pe termen lung în
Croația
Sistemul informațional de gestionare a energiei
(SIGE) este un sistem stabilit în cadrul proiectului
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Încurajarea eficienței energetice în
Croația”. Scopul fundamental al acestui sistem
este monitorizarea consumului de energie și apă
în sectorul construcțiilor din Croația, prin facturile
de energie și apă. Până în prezent, doar clădirile
din sectorul public sunt incluse în sistem (aproximativ 75% din clădirile publice). Conform Legii
privind eficiența energetică (OG 127/14, 116/18,
25/20) toți furnizorii din Croația (atât energie, cât
și apă) sunt obligați să furnizeze date privind măsurarea și consumul de energie și apă de către
sectorul public și le încorporeze în SIGE o dată
pe lună. Ca urmare, se poate obține o imagine
rapidă și clară a consumului de energie și apă al
clădirilor publice și, atunci când este necesar, pot
fi luate cu promptitudine acțiuni corective pentru a aborda posibilele puncte critice, cum ar fi
spargerea conductelor de apă.
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Bune Practici

Guvernanță și
Luarea Deciziilor
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Guvernanță
și Luarea
Deciziilor

Teritorii cu energie pozitivă
(TEPOS) în Franța până în
2050

autorități publice

1,907 municipalități din 37 teritorii din Franța

sector

Planificare energetică

caracteristicile autorităților locale

Autorități urbane și rurale

număr de locuitori

4,273,000

(€)

206 million

investiții

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

Conceptul de teritoriu cu energie pozitivă (TEPOS) a fost introdus pentru a promova
tranziția verde până în 2050. Instrumentele și serviciile sunt puse la dispoziția tuturor
TEPOS: zile de schimburi de experiență, cursuri de instruire, asistență individuală,
ghiduri, feedback pentru experiență etc. Strategia TEPOS este bazată pe 7 piloni în
fiecare teritoriu: actori economici, resurse și eficacitate materială, mobilitate și transport,
planificare urbană și amenajare a teritoriului, energie regenerabilă, clădiri și guvernanță.

inovare

•
•
•

Consolidarea guvernanței pe mai multe niveluri, vertical între municipalități, teritorii
(compuse din mai multe municipalități), regiune, stat și orizontal între teritorii.
Împărtășirea experiențelor, instrumentelor și serviciilor, care permit noilor autorități
publice locale să implementeze măsuri mai rapid și a autorităților mai vechi pentru
a-și consolida expertiza în tranziția energetică.
Disponibilitatea unui ofițer intern de tranziție energetică în fiecare autoritate, care
este mai proactiv în a răspunde cererilor de proiecte și a proiectelor inovatoare și,
prin urmare, autoritatea beneficiază mai ușor de fonduri regionale, naționale și chiar
europene.
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•
•

Coordonarea regională printr-un comitet de conducere (format din autorități publice regionale și naționale), un facilitator de rețea și agenția
regională pentru energie.
Finanțare oferită de regiune, pentru a ajuta teritoriile să înființeze un agent
intern de referință pentru a conduce această rețea.

provocări

•
•

guvernanță

Guvernarea pe mai multe niveluri este verticală (între municipalități, teritorii,
regiune, stat) și orizontală (între teritorii). Rețeaua TEPOS este coordonată de
un comitet director, care se întrunește în mod regulat. Comitetele tehnice sunt
organizate la fiecare 3 luni pentru a monitoriza progresul teritoriilor și a pregăti
întâlnirile de schimburi de experiență. În fiecare an sunt organizate aproximativ
3 până la 4 întâlniri de schimburi de xeperiență, care reunesc toate cele 37 de
TEPOS.
Împărtășirea experiențelor, instrumentelor și serviciilor permit noilor autorități
publice locale să pună în aplicare mai rapid măsuri și pe cele mai vechi pentru
a-și consolida expertiza în tranziția energetică.

parametrii de
activare viitori

Obiectivele, în următorii ani, sunt îmbunătățirea monitorizării măsurilor implementate la fiecare nivel local și evaluarea impactului acestor măsuri la nivel
regional.

54%

procent de locuitori
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parametrii cheie
de succes
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Monitorizarea și evaluarea impactului măsurilor implementate de teritorii.
Implicarea actorilor locali și asigurarea realizării și implementării
proiectelor.
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Guvernanță
și Luarea
Deciziilor

Realizarea conceptului de
oraș inteligent prin intermediul centrului de informații
operațional al municipiului
Jelgava

autorități publice

Municipalitatea Jelgava, Letonia

sector

Smart City

caracteristicile autorităților locale

Autoritate urbană

număr de locuitori

56,062 (An: 2019)

investiții

(€)

745,660 (67% finanțat prin ERAF)
100 %

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

A fost înființat centrul de informații operațional Smart City al orașului Jelgava; acest
centru folosește mecanisme cuprinzătoare de comunicare, schimb de informații și analize pentru asigurarea comunicării directe între locuitorii orașului Jelgava, administratorii
de infrastructură, serviciile operaționale, instituțiile de stat și municipale, companiile
comerciale și Comisia de protecție civilă.

inovare

•
•
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parametrii cheie
de succes

Parametrul cheie care a contribuit la crearea și administrarea cu succes a
centrului de informații operațional a fost sprijinul politic și viziunea orașului de a
deveni un oraș inteligent.

provocări

Nu au existat provocări semnificative pentru crearea centrului, în afară de faptul că
este prima dată când un astfel de centru a fost creat în Letonia.

guvernanță

Rolurile au fost clar definite, împreună cu modul în care centrul va funcționa
și va fi gestionat. A fost adoptată o abordare ierarhică, astfel încât Centrul de
informații, poliția municipală și serviciile municipale să funcționeze eficient
împreună.

parametrii de
activare viitori

The centre is open for new ideas for tools and methods that can be used for its daily
operation.

Monitorizarea infrastructurii și securității prin senzori și o platformă GIS inteligentă, inclusiv, printre altele, fluxul de trafic, nivelul apei în râuri, iluminatul orașului
și fluctuațiile din rețeaua electrică.
Platforma online pentru gestionarea interactivă a orașului, participarea cetățenilor,
protecția civilă, coordonarea personalului, comunicare și alte funcționalități.
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Guvernanță
și Luarea
Deciziilor

Restructurarea organizațională a procedurilor administrative și structurale ca o
consecință a chemării unei
urgențe climatice în orașul
Konstanz

autorități publice

Constance, Germania

sector

Autoritate/administrație publică

caracteristicile autorităților locale

Urban/rural (Lacul Constance)

număr de locuitori

285,325 (2019)

investiții

(€)

-

afectați pozitiv de acțiune

inovare

•
•
•

•

•

•
•

Rezoluții și raport intermediar. Fiecare decizie a consiliului local a fost examinată
pentru relevanța sa climatică (protecția climei și opțiuni alternative de acțiune). În
plus, rezoluția include și rapoarte către consiliul local și către public la fiecare șase
luni cu privire la progresele și dificultățile în reducerea emisiilor.
Înființarea „Grupului operativ pentru protecția climei”. Grupul de lucru are un impact
puternic, nu numai asupra administrației, exploatațiilor municipale și societății
orașului, ci și asupra identificării zonelor relevante pentru protecția climei în cadrul
administrației (19 identificate).
Consiliul cetățenesc pentru climă. Conform devizei „de către cetățeni pentru
cetățeni”, 20 de consilii puternice a cetățenilor pentru climă (10 dintre ele selectați
aleator) are un buget de 20.000 de euro pe an pe care îl poate aloca proiectelor
private care protejează clima.
Crearea de locuri de muncă. Creșterea personalului pentru a trata mai rapid și mai
eficient problema protecției climatice în administrație.
Protecția climei pentru noi licitații. Pentru oferte noi, de ex. a evenimentelor, aspectele privind protecția climei ar trebui luate în considerare în viitor.
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Schimbarea vehiculelor. Pentru flota publică, s-au dat instrucțiuni pentru achiziționarea de
vehicule electrice mici de acum înainte, cu condiția să nu existe utilizări speciale pentru
care vehiculele alternative nu sunt disponibile în prezent pe piață.
Reutilizabil în loc de utilizare unică. Amendament privind prevenirea, reciclarea și eliminarea deșeurilor (statutul privind gestionarea deșeurilor), de ex. Utilizarea veselei reutilizabile
pentru evenimente, materiale comestibile pentru servirea mâncării și băuturilor și pungi de
hârtie. Excepții numai în cazuri justificate la cerere scrisă.
Cerință pentru energie solară la clădiri noi. Cerere obligatorie pentru proprietarii de clădiri
de echipare a clădirilor noi cu Panouri fotovoltaice. Excepții acceptate numai în cazuri
neviabile din punct de vedere financiar.
Centrul orașului fără mașini. Împreună cu birourile specializate și cetățenii, va fi explorată
posibilitatea ca în viitor piața interioară a orașului să devină o zonă fără mașini și altfel folosită.
Bugetul climatic. A fost întocmit un buget suplimentar pentru 2020, în valoare de 5 milioane de euro.

parametrii
cheie
de succes

Presiunea publică aplicată de mișcarea Vineri pentru Viitor a dus la declarația politică și
la raportul ulterior privind măsurile organizatorice și structurale luate de consiliul local.

provocări

•
•
•
•

În 2 mai 2019, consiliul municipal Constance a adoptat în unanimitate o rezoluție privind
situația de urgență climatică. Pentru a acorda protecției climatice cea mai mare prioritate, așa cum a fost promis în rezoluție, pe lângă măsurile organizatorice de bază, au
fost luate decizii inițiale cu privire la subiectele și proiectele relevante pentru climă. O
colecție de măsuri a fost întocmită în cursul anului. Pentru a dispune de resursele necesare, nu numai în ceea ce privește personalul și organizarea, cât și financiar, bugetul
pentru schimbările climatice fiind adoptat la sfârșitul anului 2019.

•
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•

100 %

procent de locuitori

desciere
succintă

•

inovare

•
•

•
•

Obiective conflictuale: obiectivele și măsurile conflictuale sunt inevitabile atunci când vine
vorba de măsurile de protecție a climei.
Condiții generale de cadru legislativ la nivel federal: Există cazuri în care soluțiile conforme
cu protecția climei nu pot fi implementate la nivel local, deoarece condițiile generale de
cadru legislativ la nivel federal nu sunt (încă) disponibile.
Legea bugetului municipal: cadrul pentru împrumuturile municipale stabilește limitări, de
exemplu, împrumuturile sunt posibile numai dacă cheltuielile servesc generațiilor viitoare.
Limite de acțiune locală: Doar aproximativ 40% din dioxidul de carbon este emis local în
Constance, de către consumul local de energie. Restul se datorează în principal funcțiilor
supraregionale, care pot fi influențate doar indirect la nivel local.
Justiția socială: A acționa cu viteza necesară fără a pune în pericol coeziunea socială este
principala provocare la nivel local și național. Prin urmare, protecția climei trebuie concepută astfel încât să fie acceptabilă din punct de vedere social.
Punctul de referință pentru economiile de CO2: Punctul de referință pentru economiile de
CO2 este important. Cu toate acestea, evaluarea precisă este adesea dificilă și, în cazul
măsurilor soft (de exemplu, sensibilizarea și mobilizarea societății orașului), este greu de
cuantificat și posibil cu un efort rezonabil.
Dilema chiriaș-investitor: clădirile prietenoase climatului necesită investiții mai mari, dar
beneficiază doar chiriașii pe tot parcursul ciclului de viață din cauza costurilor auxiliare mai mici.
Dilema materialelor: crearea rapidă a spațiului de locuit la prețuri accesibile față de construcția cu probleme climatice din beton și oțel.

guvernanță

Apelul de urgență climatică și acțiunile ulterioare din Constance sunt guvernate de Administrație, condusă de primar, precum și de Consiliul local. Publicul, precum și școlile, întreprinderile și alte părți interesate locale sunt puternic implicate, nu numai în activități dedicate de
implicare, ci și prin intermediul Administrației care raportează continuu progresul.

parametrii
de activare
viitori

Continuitatea rezoluțiilor și acțiunilor întreprinse depinde în mare măsură de presiunea publică
menținută, de voința politică, de finanțare și de crearea unei rețele de orașe din Germania care
doresc să fie lideri locali în tranziția climatică și care, împreună, pot oferi exemple mai ambițioase tranziția de jos în sus.
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Guvernanță
și Luarea
Deciziilor

Laborator viu din Koprivnica

autorități publice

Orașul Koprivnica, Croația

sector

Smart city, iluminat public

caracteristicile autorităților locale

Urban

număr de locuitori

30,854

investiții

(€)

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

inovare

•
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•

provocări

•

•
•
•
•

60,000 €

•

25 %

•

Laboratorul viu din Koprivnica (LLKC), primul de acest fel din Croația, își propune să
sprijine antreprenorii în dezvoltarea, testarea și promovarea produselor și soluțiilor
orașului inteligent – smart city (SC) pe domenii precum gestionarea deșeurilor, parcare,
rețea inteligentă, infrastructuri de orașe inteligente etc. Infrastructura de iluminat public
a fost primul pilon al Laboratorului viu. Primele acțiuni au fost implementate în 24 de
domenii de testare, concentrându-se pe adaptarea corpurilor de iluminat, integrând
soluții de oraș inteligent și implicând mai mulți producători / distribuitori de produse
LED. LLKC este deschis pentru alte părți interesate, cetățeni și instituții academice și
de cercetare pentru a se implica în etapele de proiectare și implementare a proiectului.
Viziunea include integrarea funcționalităților pentru sectoare precum clădiri durabile,
mobilitate durabilă, gestionarea apei, gestionarea deșeurilor, alte servicii publice și
de utilități etc., în timp ce obiectivul pe termen lung este implementarea completă a
soluțiilor de decarbonizare.
•

parametrii cheie
de succes

Fără capital inițial pentru cheltuieli. Proiectul s-a bazat pe finanțarea din
industrie, care a folosit domeniile de testare ale laboratorului viu ca un
nou canal de marketing gratuit.
Provocări tehnologice legate de soluțiile de oraș inteligent în infrastructura de iluminat public care necesită alimentare cu energie și în timpul zilei.
Încredere redusă. Un număr de factori politici și cetățeni au fost reticenți
să contribuie, deoarece nu credeau că opiniile lor vor fi luate în considerare în timpul procesului de proiectare.

guvernanță

Agenția Regională pentru Energie Nord, ca instituție publică, independentă și
non-profit, este partenerul de conducere al Laboratorului viu din Koprivnica.
Se preconizează că proiectul se va dezvolta în funcție de succesul său pentru a
atrage părțile interesate cheie. Într-adevăr, procesul de dezvoltare al proiectului
a implicat diverse părți interesate (cetățeni, autorități publice, sectorul privat,
mediul academic).

parametrii de
activare viitori

•
•
•

•

Ecosistem nou: cetățenii devin conștienți de utilizarea resurselor (energie, apă,
deșeuri etc.), autoritățile dezvoltă noi infrastructuri durabile (rețea de stații de încărcare, biciclete publice etc.), în timp ce sectorul privat este încurajat să dezvolte noi
sisteme inteligente și ecologice produse prietenoase.
Dezvoltarea proiectului: a fost stabilit un proces de proiectare participativă.
Cetățenii, autoritățile publice, companiile private și instituțiile academice au contribuit la proiectarea și dezvoltarea proiectului. Aceste părți interesate nu numai că
au participat, dar au beneficiat și de proiect.
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Furnizarea unei platforme pentru o colaborare deschisă între incubatoare,
diferite organizații și cetățeni.
Participarea activă a cetățenilor.
Funcționarea ca un model de urmat de alte orașe.
Acceptabilitatea ridicată a proiectului de către multe părți interesate.
LLKC a devenit un domeniu de testare pentru testare și implementare,
care a încurajat participarea industriei.

•
•
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Implicarea tuturor părților interesate în dezvoltarea laboratorului.
Partenerii trebuie să ofere expertiză și soluții tehnologice pentru interoperabilitatea sistemelor pentru a face față compartimentărilor (diferite
tehnologii, echipamente și medii tehnice).
Împuternicirea ecosistemului prin promovarea și stabilirea de parteneriate
cu instituții de sprijin precum incubatoare de afaceri, camere de comerț
și alte autorități publice. O atenție specială va fi acordată sprijinului și
participării cetățenilor.
Disponibilitatea de resurse financiare, noi instrumente de finanțare și noi
parteneriate.
Partenerii din industrie sunt localizați la nivel național. Este nevoie de o
colaborare mai puternică și de stimulente pentru a-i menține activi în
proiect.
Facilitarea guvernanței receptive este de mare prioritate, astfel încât să
încurajeze cetățenii să continue să participe, iar Laboratorul viu să continue să testeze viabilitatea sistemelor de implementare a acestora în cadrul
infrastructurii orașului existent.
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Guvernanță
și Luarea
Deciziilor

Masă rotundă regională pentru promovarea vehiculelor
electrice în Asturia

autorități publice

Principatul Asturias, Spania

sector

Transport

caracteristicile autorităților locale

Sector public și privat

număr de locuitori

1,050,000

investiții

(€)

-

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

inovare

60

100%

S-a stabilit o colaborare între toți actorii regionali implicați în mobilitatea electrică, pentru
a propune acțiuni specifice de promovare a utilizării acestei tehnologii diferitelor sectoare de activitate.
De la sfârșitul anului 2017, au avut loc acțiuni comune între companii și administrații
pentru a avea o pondere mai mare a mobilității electrice în transport, în principal transport rutier.
Proiectarea unui instrument pentru o colaborare public-privată puternică și dezvoltarea
de propuneri de colaborare cu companii, administrații, asociații și utilizatori de vehicule
electrice.
Întâlnirile regulate, proiectarea și executarea de activități comune, cum ar fi târguri, publicații, testarea vehiculelor pentru persoane fizice și companii, congrese internaționale
etc. au permis creșterea considerabilă a mobilității electrice în regiune, care are cea mai
mare infrastructură de reîncărcare rapidă a vehiculelor electrice din întreaga Spanie.
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parametrii cheie
de succes

•

provocări

Fiecare companie a avut inițial propria strategie și tehnologie. În timpul
meselor rotunde accentul a fost pus pe rezolvarea problemelor într-un mod
colaborativ.

guvernanță

Masa rotundă pentru promovarea mobilității electrice în Asturia a fost condusă
de Ministerul regional cu competențe în domeniul energiei, cu sprijinul tehnic
și de management al FAEN. Acest lucru a permis companiilor să aprecieze
sprijinul puternic al guvernului regional încă de la început și că acțiunile care
urmează să fie puse în aplicare vor avea un fundal instituțional puternic. De
asemenea, au avut loc reuniuni pentru a implica administrațiile locale în evenimentele și activitățile care urmează să fie desfășurate. Acest lucru a creat
o oportunitate pentru companii și municipalități de a face schimb de opinii și
dialog cu privire la problemele și nevoile lor și la modul în care acestea ar putea
fi rezolvate.

parametrii de
activare viitori

•
•

61

•

Colaborare de succes între diferiți actori, cu accent pe rezolvarea problemelor.
Problemele și nevoile fiecărui actor articulate, permițând un dialog fluid și
cunoașterea capacităților fiecărei companii.

Continuitatea colaborării și dialogului între actorii interesați.
Alte / noi tehnologii, cum ar fi hidrogenul, pot stimula tranziția.
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Guvernanță
și Luarea
Deciziilor

O aplicație pentru
smartphone-uri
„Jelgavaspilseta”

autorități publice

Municipalitatea Jelgava, Letonia

sector

Smart City

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Urbană

număr de locuitori

55,972 (Year, 2019)

investiții

(€)

100% plus vizitatori/touriști

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

O aplicație a fost dezvoltată pentru smartphone-uri, și anume „Jelgavaspilseta", cu
ajutorul căreia locuitorii pot oferi recomandări pentru îmbunătățirea mediului urban. Aplicația mobilă oferă multe funcționalități, cum ar fi raportarea problemelor / avariilor prin
geolocalizare, apeluri de urgență, servicii de utilități publice , monitorizare / raportare.

inovare

•
•
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parametrii cheie
de succes

•

provocări

Nu toți cetățenii în vârstă folosesc telefoane inteligente. Această provocare se
schimbă an de an.

guvernanță

Aplicația a fost creată pentru a sprijini activitățile centrului de informații operaționale al municipalității și pentru a se asigura că informațiile sunt răspândite și
colectate într-un mod rapid, modern și interactiv între cetățenii din Jelgava.

parametrii de
activare viitori

Actualizări și funcții noi realizate prin aplicație.

•

Expertiză tehnică, care a asigurat crearea unui instrument ușor de utilizat și
practic.
Implicarea în proiectul internațional: „Îmbunătățirea sistemului de protecție
civilă din Jelgava și Siauliai (C-System)” a asigurat îmbunătățiri semnificative ale sistemului.

Cetățenii sunt informați despre actualitățile din oraș.
Cetățenii pot monitoriza activ procesele din oraș și pot informa autoritatea locală
dacă ceva nu este în regulă.
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Infrastructură
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Infrastructură Smart Trikala

autorități publice

Municipalitatea Trikala, Grecia

sector

Smart city

caracteristicile autorităților locale

Municipalitate Rurală

număr de locuitori

81,355

investiții

(€)

desciere
succintă

•

Clădiri și infrastructură municipale - Senzorii inteligenți oferă informații
în timp real despre cererea și utilizarea energiei în clădirile municipale și
iluminatul stradal. Analizând datele, pot fi luate măsuri pentru a reduce
consumul. În plus, la parterul Primăriei a fost înființat un centru de control
al orașului inteligent, unde terminalele monitorizează sistemele orașelor
inteligente care declanșează acțiuni.
• Alte servicii - Prin intermediul aplicației smart open mall, magazinele locale împărtășesc ofertele comerciale cetățenilor printr-o rețea locală wi-fi.
Aplicația și platforma online „20000” furnizează autorității locale informații
cu privire la evoluția cererilor de tranzacție ale cetățenilor. Sistemul de
Tele-Care este utilizat pentru un număr selectat de rezidenți care au nevoie; acest lucru permite serviciilor de sănătate și asistență socială, prin
intermediul tehnologiilor IT și de comunicații, să ofere servicii de asistență
medicală primară complete grupurilor sociale vulnerabile. e-KEP (Centru
de Servicii Automate pentru Cetățeni) sunt mașini de tip ATM care oferă
rezidenților posibilitatea, la orice oră a zilei sau a nopții, de a solicita și
tipări rapid certificate de autorizare municipală, certificate de registru civil
și alte documente ale autorității municipale aferente, simplu și ușor.
Acțiunile pilot de succes sunt planificate să fie extinse cu finanțare din fonduri naționale și europene sau cu parteneriat cu furnizori.

inovare

•
•

-

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

100%

•

desciere
succintă
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Municipalitatea din Trikala a dezvoltat inițiativa Smart Trikala, încorporând infrastructuri, servicii și aplicații ale orașelor inteligente din 2014, vizând o trecere la servicii
municipale durabile și facilitând viața cetățenilor. Au fost implementate mai multe acțiuni inteligente într-o varietate de sectoare, în principal prin gruparea cu companii de
tehnologie pentru testarea aplicațiilor / soluțiilor, precum și prin proiecte de cercetare,
dintre care multe sunt finanțate de Programul Orizont 2020. Aceste acțiuni includ în
mod indicativ:
• - Sectorul transporturilor - A fost adoptat un sistem de senzori de parcare pentru
a descuraja șoferii să parcheze ilegal (de exemplu, pe rampe). Aceasta notifică
poliția rutieră în astfel de cazuri. De asemenea, a fost lansat ca pilot un sistem
inteligent de parcare care acoperă un număr limitat de locuri. Aceste acțiuni sunt
completate de un sistem de monitorizare a semafoarelor și un sistem inteligent de iluminat stradal, care permite monitorizarea și, în acest din urmă caz, și
controlul și programarea de la distanță. În ceea ce privește transportul public,
autobuzul fără șofer a fost testat în municipalitate în trecut, în cadrul unui proiect
Orizont 2020. Astfel de autobuze vor fi utilizate în perioada următoare pentru
transportul public municipal.
• - Sectorul deșeurilor - În sectorul deșeurilor, municipalitatea a adoptat un sistem
inteligent de gestionare, bazat pe volumul coșurilor, pentru a optimiza rutele de
colectare. Adoptarea acestei metode a condus la o reducere globală a costurilor
cu 40%, cu o investiție de doar 24.000 €.
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Aplicații de oraș inteligent pe servicii și infrastructuri municipale.
Dezvoltarea colaborativă a proiectelor cu companii de tehnologie și mediul
academic.
Finanțat dintr-un mecanism de finanțare mixtă de fonduri municipale, actori
de piață și fonduri de cercetare, în timp ce un mecanism de finanțare similar este utilizat pentru extinderea proiectelor pilot.

parametrii cheie
de succes

•
•

Angajamentul politic puternic este cel mai crucial parametru de succes.
Este necesară o viziune strategică pentru a crea calea.

provocări

•
•

Finanțare limitată disponibilă din surse regionale sau naționale.
Schimbarea comportamentului și neîncrederii cetățenilor față de proiecte inovatoare și intenții politice.

guvernanță

O unitate specifică a fost înființată în cadrul municipalității, pentru a coordona
toate acțiunile și activitățile din cadrul programului oraș inteligent.
Mai mult, platforma și aplicația online „20000” au fost utilizate pentru a coordona soluțiile orașelor inteligente și pentru a facilita digitalizarea interacțiunii
cetățenilor cu serviciile municipale (cereri, certificate, documente legale etc.).
Centrul de Control Smart City este o altă infrastructură utilă care ajută autoritatea locală să monitorizeze serviciile inteligente.

parametrii de
activare viitori

•
•
•
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Costuri mai mici ale produselor inovatoare.
Oportunități de finanțare (de exemplu, prin programe naționale de finanțare).
Consolidarea capacităților pentru personalul municipal.
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Infrastructură Iluminat stradal îmbunătățit
cu tehnologie LED și tehnologie Smart City în San
Martín del Rey Aurelio
autorități publice

San Martín del Rey Aurelio, Spania

sector

Public

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Locală

număr de locuitori

16,584

investiții

(€)

100%

afectați pozitiv de acțiune

inovare

Consiliul municipal a efectuat modernizarea corpurilor de iluminat convenționale cu
noi LED-uri, aplicate în jumătate din sistemul său de iluminat stradal. Pentru jumătate
din numărul de corpuri de iluminat, există un control dinamic independent, în timp ce
numărul rămas de corpuri de iluminat a fost înlocuit cu altele noi, cu LED-uri. Noua
infrastructură publică de iluminat stradal a încorporat tehnologie care oferă servicii
suplimentare, cum ar fi servicii Wi-Fi în zonele rurale cu disponibilitate redusă. Noul
sistem reduce costurile cu energia și emisiile cu 68%.
•
•

•
•

Pentru a aborda principala provocare cu care s-a confruntat, colaborarea
dintre Consiliul municipal, companii și experți din sector, împreună cu contribuția entităților care joacă un rol dinamic, precum agențiile pentru energie,
a fost esențială pentru decizia de a merge mai departe și de a încorpora
sisteme inovatoare.

guvernanță

Colaborarea dintre Consiliul Local și entitățile de sprijin, cum ar fi Agenția
Regională pentru Energie, și existența unui Manager Municipal de Energie,
contribuie la formarea unui cadru adecvat, cu resurse suficiente pentru a implementa proiecte de îmbunătățire a energiei în municipiu. Acest lucru permite
politicienilor să ia decizii, pe baza unor considerații tehnico-economice clare.

parametrii de
activare viitori

•

Sisteme dinamice de reglare și control în fiecare corp de iluminat pentru o funcționare optimizată în funcție de nevoile locale.
Infrastructura de iluminat stradal cu adăugarea de echipamente de tehnologie
inteligentă devine coloana vertebrală a sistemului smart city, oferind servicii de
iluminat stradal, gestionarea deșeurilor și rețeaua de semafoare.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Interesul Consiliului municipal de a oferi noi servicii publice facilităților pe
care le deține.
Colaborarea unui manager energetic în Primărie, cu tehnicieni experți și
Agenția Regională pentru Energie, stabilește un sistem indispensabil de
lucru colaborativ pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare.
Liniile naționale de sprijin pentru implementarea acestor proiecte facilitează
implementarea acestora. Personalul calificat pentru identificarea liniilor de
sprijin economice aplicabile este un factor important.

provocări

•

ECONOMII DE ENERGIE

68

•

999,790 €

procent de locuitori

desciere
succintă

parametrii cheie
de succes

69

663 MWh/an

Disponibilitatea fondurilor naționale sau regionale și a granturilor pentru
dezvoltarea acestor proiecte este esențială. Colaborarea între diferiți actori
permite identificarea altor opțiuni de finanțare a proiectelor, cum ar fi companiile de servicii energetice.
Existența unui manager energetic municipal facilitează întregul proces. În
administrațiile locale mici sau mijlocii, în absența sau disponibilitatea limitată
a unui astfel de manager, colaborarea cu agențiile regionale pentru energie
poate fi o strategie utilă pentru rezolvarea acestei lacune.

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

345.5 tn/an

Infrastructură Reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră și creșterea
performanței energetice și a
fiabilității sistemului de iluminat public din municipiul
Câmpia Turzii
autorități publice

Municipalitatea Câmpia Turzii, România

sector

Eficiență Energetică

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Locală Urbană

număr de locuitori

22,223 (conform recensământului din 2011)

investiții

(€)

afectați pozitiv de acțiune

inovare

Crearea viziunii: dezvoltarea unei viziuni pe termen lung care include:
• - Siguranță sporită a cetățenilor pe drumurile publice, prin asigurarea iluminatului stradal în conformitate cu standarde înalte.
• - Reducerea amprentei de carbon a sistemului de iluminat public.
• - Contribuția la eforturile naționale și internaționale pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

provocări

•
•
•
•

280,290 (205,254 ca și grant)

procent de locuitori

desciere
succintă

parametrii cheie
de succes

•

Mai mult de 10 %

guvernanță

Autoritatea locală, municipalitatea Câmpia Turzii și-a asumat o politică energetică clară și ambițioasă. Planul de îmbunătățire a eficienței energetice a iluminatului stradal a fost dezvoltat cu ajutorul proiectului C-Track 50.
Pe parcursul dezvoltării planului, au avut loc numeroase discuții cu privire la
identificarea nevoilor municipalității, stabilirea priorităților acțiunilor și măsurilor
identificate pe baza impactului acestora asupra consumului de energie și a
beneficiilor pentru public, propunerea unor scenarii tehnice și economice alternative pentru cele mai importante acțiuni, identificarea surselor de finanțare, în
timp ce sprijinul esențial a fost oferit în timpul pregătirii cererii de proiect.
Municipalitatea Câmpia Turzii a alocat resurse financiare și umane pentru
Auditul Energetic și dezvoltarea aplicației proiectului pentru creșterea eficienței
energetice a sistemului de iluminat public și se angajează să furnizeze resursele
necesare pentru implementarea, funcționarea și monitorizarea proiectului rezultate.

parametrii de
activare viitori

Mai multe scheme de finanțare ar permite rezultate mai bune. De asemenea,
instruirile dedicate pentru personal, ca utilizatori finali, ar putea maximiza
rezultatele proiectului pe termen lung.

Adaptarea iluminatului stradal în cartierele Insula și Sâncrai din municipiul Câmpia Turzii
pentru a crește eficiența energetică și siguranța rutieră, împreună cu reduceri semnificative ale emisiilor de CO2 și ale costurilor energetice. Proiectul își propune să identifice
toate oportunitățile de economisire a energiei fezabile din punct de vedere economic și
tehnic și, de asemenea, să identifice factorii care pot îmbunătăți parametrii de iluminare
ai sistemului de iluminat public. Soluția de modernizare propusă include:
• Înlocuirea a 403 corpuri de iluminat curente cu corpuri cu LED.
• Funcție de iluminare dinamică.
•
Instalarea unui sistem de gestionare la distanță.
Obiectivul principal al soluției propuse este asigurarea unui nivel mai ridicat de eficiență
energetică a sistemului de iluminat public și introducerea inovației, deoarece majoritatea
lămpilor nu folosesc tehnologia actuală și modernă.

ECONOMII DE ENERGIE

70

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Lipsa cunoștințelor cu privire la eficiența energetică a factorilor de decizie
locali / regionali.
Acces dificil la date energetice consistente și fiabile.
Fonduri insuficiente pentru finanțarea lucrărilor de eficiență energetică.
Disponibilitate redusă pe piața românească a tehnologiilor inovatoare și
dovedite pentru eficiența energetică.
Lipsa contractorilor locali pentru întreținerea calității sistemului.
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273.4 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

318 tn/an

Infrastructură Iluminarea cu LED-uri în
tunelurile din Madeira

autorități publice

Regiunea Madeira, Portugalia

sector

Direcția Regională de Drumuri

caracteristicile autorităților locale

Autoritate insulară

număr de locuitori

Approx. 260 thousand

investiții

(€)

629,520 (137,899 din fonduri naționale)

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

inovare

72

-

Iluminatul cu LED a fost instalat în 11 tuneluri situate pe drumuri administrate de Direcția Regională de Drumuri.
Pentru implementarea acestui proiect, Direcția Regională de Drumuri a aplicat la Fondul
pentru Eficiență Energetică (fond național), pentru a asigura finanțarea pentru instalarea
luminilor LED eficiente din punct de vedere energetic, care reduc consumul de energie
electrică cu cel puțin 60%. Aceasta reprezintă o reducere uriașă a facturilor anuale de
energie, deoarece luminile din tuneluri sunt aprinse 24 de ore pe zi. Tunelurile vizate de
intervenție au fost cele cu cea mai mare nevoie de intervenție.
Intervențiile efectuate au o perioadă de recuperare de aproximativ 40 de luni. Tehnologia „LED” s-a dovedit a fi o soluție viabilă, din punct de vedere economic, ecologic și
social, deoarece reduce consumul de energie și, la rândul său, costurile energetice, fără
a reduce calitatea iluminatului.
Acest proiect inovator a permis reducerea impactului energetic și ecologic al iluminatului stradal și, în același timp, a redus facturile la energie, punând la dispoziție mai mult
buget pentru intervențiile viitoare în alte tunele. Datorită perioadei reduse de recuperare
și a duratei de viață preconizate pentru tehnologia LED care depășește 100.000 de
ore de funcționare, se estimează că, după 10 ani, soluția LED va reduce costurile cu
energia cu până la 90%.
În plus față de iluminatul public municipal, iluminatul tunelului cu tehnologie LED este
o soluție care trebuie întotdeauna luată în considerare și ar trebui să devină o practică
standard în toate regiunile.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

parametrii cheie
de succes

Suport politic, expertiză tehnică

provocări

Cea mai mare provocare este asigurarea finanțării pentru înlocuirea iluminatului convențional al tunelului cu tehnologia LED, care este posibilă doar prin
scheme de sprijin financiar.

guvernanță

Acțiunea s-a bazat pe personalul administrativ.

parametrii de
activare viitori

Noi scheme de finanțare.

ECONOMII DE ENERGIE

2,152 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

(462.89 tep/anual,
237,000€)
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1,151 tn/an

Infrastructură Vehicule electrice din flota
administrației publice din
Madeira

autorități publice

Regiunea Madeira, Portugalia

sector

Serviciile administrației publice regionale

caracteristicile autorităților locale

Administratie publică

număr de locuitori

Aproximativ 260,000

investiții

(€)

100% finanțat prin Fondul de Mediu (Fundo Ambiental)

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

inovare

74

Serviciile administrației publice regionale

Vehiculele electrice sunt utilizate de Administrația Publică Regională din 2018. În
prezent, Guvernul Regional folosește 15 vehicule electrice (EV), obținute prin aplicații
aprobate în fazele 1 și 2 ale Programului de sprijin pentru mobilitatea electrică a administrației publice din Fondul pentru mediu (2017 și 2018). Aceasta a finanțat costul total
(inclusiv TVA) al leasingului vehiculelor electrice pentru o perioadă de 48 de luni, precum
și pentru achiziționarea și instalarea stațiilor de încărcare, până la un număr maxim egal
cu numărul de vehicule închiriate.
Vehiculele electrice au făcut posibilă înlocuirea vehiculelor mai vechi (cu vârsta peste 12
ani). Acestea au constituit un cost ridicat pentru regiune, și anume în ceea ce privește
combustibilul și costurile de întreținere, iar multe dintre vehiculele vechi au fost „parcate” mult timp așteptând piese, ceea ce a împiedicat deseori furnizare corectă a unor
servicii performante.
În comparație cu vehiculele convenționale, vehiculele electrice consumă de 5 ori mai
puțină energie pentru a parcurge aceeași distanță, au costuri de întreținere mult mai
mici, nu emit poluanți în centrele urbane și au un nivel de zgomot redus. Astfel, ele contribuie la îmbunătățirea. calitatea aerului și reducerea degradării clădirilor din orașe.
Utilizarea unei tehnologii mai eficiente, precum și utilizarea unui vector energetic diferit
de cel utilizat în vehiculele convenționale, face posibilă reducerea dependenței externe
de petrol, un factor important în contextul securității energetice. Vehiculele electrice
permit, de asemenea, o penetrare mai mare a energiei regenerabile și, prin urmare,
reducerea utilizării combustibililor fosili pentru a produce electricitate.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

parametrii cheie
de succes

Suport politic.

provocări

Provocarea a fost să se demonstreze performanța vehiculelor electrice atunci
când sunt utilizate pentru servicii publice, și anume în ceea ce privește autonomia vehiculelor.

guvernanță

Acțiunea s-a concentrat pe personalul administrativ.

parametrii de
activare viitori

Noi scheme de finanțare pentru înlocuirea tuturor vehiculelor cu combustibil
diesel și benzină ale flotei.

ECONOMII DE ENERGIE

80% economii în

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

comparație cu
motoarele cu ardere
internă
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1,151 tn/an

Infrastructură Stimulente pentru
achiziționarea de vehicule
electrice în Madeira

autorități publice

Regiunea Madeira, Portugalia

sector

Transport Citizens and Companies

caracteristicile autorităților locale

-

număr de locuitori

Approx. 260,000

investiții

(€)

Finanțate prin Fondul de Mediu (Fundo Ambiental)

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

inovare
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Cetățenii și companiile beneficiază în mod direct și indirect
(de exemplu, beneficii de mediu în centrele orașelor).

Două scheme de stimulare au fost create și implementate de guvernul regional. Primul,
de pe Insula Porto Santo, a fost creat pentru a sprijini achiziția de vehicule electrice (EV)
de către cetățeni și companii. Pentru a pune în aplicare acest lucru, a fost publicată
Ordonanța nr. 434/ 7 august 2019, care reglementează stimulentul pentru mobilitatea
electrică în Insula Porto Santo, denumită „PRIME-RAM”, cu un buget de 400.000 de
euro prevăzut în bugetul regiunii pentru anul 2019. Această inițiativa este aliniată cu
Planul de acțiune pentru mobilitatea urbană durabilă a regiunii autonome Madeira
(RAM) și proiectul „Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island”. Per total, 42 de
vehicule electrice au fost cofinanțate de guvernul regional.
O a doua schemă de stimulare, în regiunea Madeira, a finanțat achiziția de vehicule
electrice de către cetățeni și companii. Pentru a pune în aplicare acest lucru, a fost
publicată Ordonanța nr. 110/ 1 aprilie 2020, care reglementează stimulentul pentru
mobilitatea electrică în regiunea Madeira, denumită „PRIME-RAM”, cu un buget de 1
milion de euro prevăzut în bugetul regiunii pentru 2020. Între aprilie și octombrie 2020,
174 vehicule electrice (114 în uz privat și 60 în companii) și 16 biciclete electrice au fost
cofinanțate de guvernul regional.
Utilizarea unei tehnologii mai eficiente, precum și utilizarea unui vector energetic diferit
de cel utilizat în vehiculele convenționale, face posibilă reducerea dependenței externe
de petrol, un factor important în contextul securității energetice.
Vehiculele electrice permit, de asemenea, o penetrare mai mare a energiei regenerabile
și, prin urmare, reducerea utilizării combustibililor fosili pentru a produce electricitate.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

parametrii cheie
de succes

La nivel politic, viziunea durabilității pentru anii următori apare în agenda
politică. În plus, cadrul legal național poate oferi mai multe beneficii financiare
pentru cetățenii care intenționează să cumpere un vehicul electric. În paralel,
campaniile de conștientizare în curs de desfășurare pentru a încuraja utilizarea bicicletei și introducerea unor scheme de partajare a bicicletelor vor duce
la o scădere a dependenței de mașină. De asemenea, numărul tot mai mare
de vehicule electrice reflectă faptul că cetățenii și companiile acceptă treptat
mobilitatea electrică.

guvernanță

Personal administrativ.

parametrii de
activare viitori

Noi scheme de finanțare.

ECONOMII DE ENERGIE
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1,832 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

420 tn/an

Amenajarea
Teritoriului Urban

78

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050
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Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Amenajarea
Teritoriului
Urban

Planificare integrată și participare publică pentru dezvoltarea durabilă a districtului urban în Freiburg

autorități publice

Orașul Freiburg, Germania

sector

Planificare Urbană & Clădiri

caracteristicile autorităților locale

Urban

număr de locuitori

227,090 (2019)

investiții

(€)

Pregătirea amplasamentului, infrastructura și clădirile publice finanțate prin vânzarea de parcele și fonduri regionale
4.4%

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

inovare

•
•
•

parametrii cheie
de succes

•

•

provocări

•
•

Orașul Freiburg, pentru a aborda lipsa de locuințe presantă locală, a dezvoltat planificarea durabilă a districtului Rieselfield. Conceptul Rieselfeld de 70 de hectare mixte
este acum dezvoltat și implementat pe deplin, incluzând elemente de construcție cu
densitate ridicată, eficiente din punct de vedere energetic, o bună conectivitate la transportul public, precum și o structură demografică mixtă socială și incluzivă. Conceptul
a fost dezvoltat într-o abordare etapizată, luând în considerare ideile și nevoile factorilor
de decizie ai guvernului local, cetățenilor și părților interesate, sub prisma durabilității
sociale și de mediu. Districtul „Rieselfeld” prezintă modul în care politicile ecologice pot
fi operaționalizate eficient la nivel local.
•

•

•
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innovation

Angajamentul public a stat la baza concepției, planificării și implementării dezvoltării
Rieselfeld. Formularele de angajament au fost dinamice și bazate pe nevoi, pentru
a se asigura că districtul va fi inclusiv (în special pentru familii și vârstnici). A fost
înființată o asociație care să organizeze evenimente sociale / culturale, precum și să
funcționeze ca o platformă pentru mobilizarea cetățenilor.
Diversitatea arhitecturală și socială a fost promovată prin limitarea dimensiunii
parcelelor construibile și vânzarea acestora către dezvoltatori individuali, cu un prag
stabilit la 500 de unități de apartament și amestecarea locuințelor finanțate privat și
subvenționate.
Cumpărătorii de parcele erau obligați contractual să îndeplinească standardele de
construcție cu consum redus de energie, cu un consum maxim de energie de 65
kWh / m², (care era foarte ambițios la acea vreme). Acest lucru a impus, de asemenea, ca clădirile să fie conectate la rețeaua de termoficare.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

guvernanță

•

•

parametrii de
activare viitori

•

•
•
•
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Abordarea integrată a planificării spațiului verde a fost utilizată pentru a
se asigura că locuitorii pot beneficia de suficiente locuri de joacă, spații
deschise, precum și de piste pentru biciclete.
Transportul cu emisii reduse de carbon a fost prioritar prin conectarea sitului la rețeaua de tramvaie a orașului, implementarea măsurilor de reducere
a traficului și descurajarea proprietății individuale a transportului motorizat.
Un concept pentru infiltrarea apei de ploaie a fost dezvoltat pentru a reduce volumul de apă deversat în sistemul de canale.
Conducere politică și niveluri ridicate de conștientizare a publicului în ceea
ce privește durabilitatea mediului. Viziunea urbanismului durabil a asigurat
că impacturile ecologice și sociale au fost atent luate în considerare încă de
la început. Angajarea publicului în toate etapele a asigurat că noul district
va fi inclusiv și va putea fi dezvoltat un sentiment de comunitate.
Proprietatea publică asupra procesului. Administrația locală a investit
timp și resurse considerabile pentru a formula și perfecționa concepte în
toate etapele de dezvoltare. Mai mult, orașul ar putea lega dezvoltatorii de
obiective de sustenabilitate mai ambițioase decât cele impuse de lege, prin
încheierea de contracte care trebuiau semnate la achiziționarea parcelelor.
Utilizare anterioară. Întrucât amplasamentul a fost folosit ca fermă de
canalizare de peste o sută de ani, trebuiau efectuate cercetări extinse ale
solului și îndepărtarea / remedierea solului.
Opoziție publică. Proiectele de dezvoltare Greenfield se confruntă cu o
opoziție considerabilă la Freiburg. A fost efectuată o consultare publică
extinsă pentru a crea încredere în proiect, în timp ce limitele de dezvoltare
urbană au fost stabilite pentru hectarele care nu au fost construite până
acum (desemnate ca un sit NATURA 2000).
Administrația locală a avut o experiență substanțială în crearea de noi
districte în oraș, cu proiecte anterioare de planificare și dezvoltare urbană
durabilă, cum ar fi districtul Vauban. Drept urmare, administrația locală
are capacități tehnice solide și aranjamente instituționale pentru astfel de
proiecte complexe.
Părțile interesate angajate în planificarea și implementarea proiectelor, cum
ar fi Rieselfeld, includ o serie de departamente ale administrației locale,
planificatori de energie, arhitecți, consultanți, proprietari de afaceri, dezvoltatori și cetățeni (care participă în activități frecvente de implicare publică).
Este nevoie de mai mult angajament public pentru a depăși opoziția publică. Trebuie depuse eforturi pentru echilibrarea provocărilor unor astfel de
proiecte, decarbonizarea orașului, în același timp incluziune socială și prosperitate.
Rezolvarea soluționării contestațiilor juridice trebuie accelerată.
Reglementările la nivel regional și național (adică standarde, obiective,
finanțare) vor permite dezvoltarea proiectelor locale durabile.
Fondurile europene, naționale și regionale) și instrumentele de finanțare sunt
parametri cheie pentru proiectarea și implementarea proiectelor ecologice.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Amenajarea
Teritoriului
Urban

Comunitate rurală verde
exemplară în Megalos
Evidrios Farsalon

autorități publice

Municipalitea Farsala, Grecia

sector

Public

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Rurală

număr de locuitori

18,545

investiții

(€)

afectați pozitiv de acțiune
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Proiectul este foarte inovator, deoarece vizează diferite sectoare și își propune
să implementeze o paletă vastă și versatilă de soluții / acțiuni pentru a ilustra cu
succes un model comunitar durabil care respectă mediul, cetățenii și generațiile viitoare, să demonstreze soluții inovatoare și să promoveze incluziunea
socială și economică. Ca urmare, proiectul va:
• Proiecta și implementa un nou model de dezvoltare durabilă, inovator.
• Realiza un echilibru de energie zero în cadrul comunității, cu ajutorul
investițiilor private pentru instalarea celui mai mare parc fotovoltaic din
Grecia și Balcani, cu o capacitate totală de 9,99 MW.
• Proteja mediul natural.
• Contribui la combaterea schimbărilor climatice și la realizarea obiectivelor
de mediu naționale și europene.
• Crea noi locuri de muncă și, în consecință, va îmbunătăți viața locuitorilor și
dezvoltarea regiunii.
• Crește oportunitățile de locuri de muncă tehnice locale, în special pentru
tinerii oameni de știință / tehnicieni.
• Păstra și motiva populația în cadrul comunității.
• Moderniza activitățile și serviciile turistice.
• Proteja grupurile vulnerabile în timpul evenimentelor extreme (ca urmare a
modernizării energetice a caselor).
Acest model comunitar durabil și, în special, diferitele acțiuni planificate, pot fi
reproduse de diferite autorități locale și regionale din Europa, independent de
diferențele geografice și climatice.

parametrii cheie
de succes

Deținerea expertizei tehnice necesare și a resurselor suficiente a fost crucială
pentru elaborarea proiectului și pregătirea tuturor studiilor esențiale (cum ar
fi studiul de fezabilitate și studiile tehnice), precum și pentru lucrările pregătitoare (de exemplu, implicarea părților interesate și pregătirea documentelor de
licitație).

provocări

Pentru a atinge obiectivele locale și a pune în aplicare comunitatea ecologică ca
proiect demonstrativ în Grecia, este necesară finanțarea directă din regiunea Thessaloniki sau a guvernului central. Asigurarea acestei finanțări s-a dovedit a fi o provocare
semnificativă.

guvernanță

Propunerea de proiect a fost elaborată în întregime de către departamentul
tehnic al municipalității. Ca atare, s-au depus eforturi considerabile în dezvoltarea ideii de proiect, pregătirea studiilor tehnice și implicarea părților interesate
cheie, precum și mobilizarea și coordonarea resurselor și expertizei vitale.

parametrii de
activare viitori

Pentru a facilita proiectarea și implementarea proiectelor locale inovatoare,
cum ar fi comunitatea rurală verde Megalos Evidrios, sunt importanți următorii parametri:
• Fonduri naționale sau regionale disponibile (sau chiar fonduri europene).
• O viziune clară pe termen lung (a municipalității / autorității publice).
• Părțile interesate și cetățenii au încredere în acțiunile guvernamentale
(locale) care vizează realizarea
• De economii de energie și protejarea mediului.

4,000,000 €

procent de locuitori

desciere
succintă

inovare

5%

Proiectul comunității rurale verzi exemplare include proiectarea și implementarea intervențiilor, care sprijină „dezvoltarea verde”, ceea ce duce la o utilizare netă a energiei
zero în satul Megalos Evidrios.
Intervențiile planificate se referă la eficiența energetică, sursele regenerabile de energie, transportul durabil, gestionarea deșeurilor, gestionarea resurselor de apă și spațiile
urbane bioclimatice. Acțiunile specifice includ:
• Renovarea anvelopelor clădirii a 175 de case și 3 clădiri municipale (în special
izolația termică și înlocuirea ferestrelor).
• Instalarea încălzitoarelor solare de apă, cu trei surse de încălzire, în locuințe private.
• Amenajarea iluminatului stradal cu corpuri de iluminat autonome.
• Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete electrice și înlocuirea vehiculelor flotei
municipale cu vehicule electrice.
• Modernizarea pompelor de apă municipale cu dispozitive invertoare.
• Instalarea sistemelor fotovoltaice pe clădiri (clădiri rezidențiale și municipale).
• Furnizarea de coșuri de compost casnice.
Mai mult, o zonă pentru producția de energie electrică din biogaz și biomasă va fi construită în zonă prin programul JESSICA.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050
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Amenajarea
Teritoriului
Urban

Înființarea unei regiuni model climatice și energetice în
districtul Murtal

autorități publice

Districtul Murtal, Austria

sector

Planificare energetică regională

caracteristicile autorităților locale

Districtul Murtal este format din 20 de municipalități, în
principal rurale

număr de locuitori

72,000

investiții

(€)

-

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

inovare

Inovația se află aici într-un proces de participare larg, care implică multe părți
interesate din diferite sectoare. După o analiză a situației actuale și a potențialului disponibil pentru energie regenerabilă și pentru creșterea eficienței energetice, se dezvoltă un model de protecție a energiei și climatului (declarație de
misiune), iar ulterior sunt stabilite priorități tematice pentru implementare și sunt
definite măsuri concrete.

parametrii cheie
de succes

•

100 %

•

desciere
succintă
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Obiectiv: Cu înființarea Regiunii Model Climatic și Energetic (KEM), districtul Murtal își
propune să devină o regiune neutră din punct de vedere climatic pe termen mediu. Regiunea, având odinioară industrie grea clasică, a creat schimbarea structurală necesară
pentru a se transforma într-o regiune cu multe companii inovatoare de înaltă tehnologie
și un portofoliu larg de materiale.
Puncte cheie: Scopul este de a atinge neutralitatea climatică, prin creșterea eficienței
energetice în clădiri și procese, precum și în mobilitate și prin valorificarea potențialului
abundent și încă neexploatat al energiei regenerabile, cum ar fi biomasa, energia solară,
eoliană și hidroenergia, precum și căldura industrială uzată. Înlocuirea combustibililor
fosili cu surse regenerabile este menită să stimuleze și să consolideze industria energetică. Bugetul care nu se mai cheltuie pe sursele de energie fosilă trebuie redirecționat
și investit în proiecte regionale, asigurând și creând locuri de muncă și venituri într-o
regiune rurală caracterizată prin emigrare. Odată cu schimbarea energiei și a mobilității,
economia regională va fi stimulată, va fi urmărită protecția activă a climei și vor fi create
oportunități pentru generația tânără de a rămâne sau de a reveni în regiune.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Implicarea părților interesate pe o bază largă: administrația publică,
politicieni, economiști, furnizori de energie și reprezentanți ai infrastructurii,
fermieri, silvicultori și companii private.
O bună analiză a status quo-ului, cu punctele forte și punctele slabe ale
regiunii, precum și potențialul disponibil. Abia atunci, este posibil să se
ajungă la un consens larg pentru o strategie comună și pachete de măsuri
pentru implementare. Numai atunci când oamenii consideră că nevoile lor
se reflectă într-o strategie regională, vor susține în mod activ implementarea și vor beneficia de aceasta.

provocări

O provocare cheie a fost creșterea gradului de conștientizare a comunităților
individuale, dintre care unii se temeau că li se va impune multă muncă sau
costuri suplimentare. În unele cazuri, au fost necesare multe discuții pentru
a-i convinge

guvernanță

Implicarea părților interesate pe o bază largă: administrația publică, politicieni,
economiști, furnizori de energie și reprezentanți ai infrastructurii, fermieri, silvicultori și companii private

parametrii de
activare viitori

Informare și sensibilizare cu privire la punctele tematice de implementare.
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Amenajarea
Teritoriului
Urban

Proiect Singular “Emisii 0 ”
în parcul natural park Redes,
Primăria Caso

autorități publice

Primăria Caso, Spania

sector

Public

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Locală

număr de locuitori

1,574

investiții

(€)

700,000 €

parametrii cheie
de succes

•

provocări

•

100%

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

În Parcul Natural din Redes (Asturias, Spania) vor fi modernizate diverse facilități de
proprietate publică (o piscină, un hotel, un centru de interpretare, locuințe publice ale
administrației regionale) pentru a deveni autosuficiente din punct de vedere energetic.
Acțiunile propuse includ surse regenerabile de energie pentru producerea de energie
termică și electricitate și introducerea mobilității electrice. Pentru a realiza acest lucru,
vor fi utilizate resursele locale și modelul companiilor de servicii energetice.

inovare

•
•
•

Administrativ: noi proceduri de licitație, întrucât diferite administrații sunt implicate în
dezvoltarea proiectului și gestionarea instalațiilor.
Tehnologic: sunt folosite tehnologii noi, cum ar fi cogenerarea utilizând biomasă forestieră și hibridizarea cu fotovoltaice. Aceasta presupune dezvoltarea unor sisteme
adecvate de gestionare a energiei.
Management: modelul companiilor de servicii energetice este utilizat pentru acțiuni
care se concentrează pe surse regenerabile de energie și încălzire urbană. Acesta
este un model care nu a fost implementat la fel de mult în Spania.

•
•
•

•

Colaborare public-privată pentru a defini inițial proiectul prin participarea
agenției regionale pentru energie și a companiilor specializate.
Pariu politic pe propunerea unui proiect într-o zonă de interes special.
Acordul asupra acțiunilor între diferitele administrații implicate.
Disponibilitatea unor linii de finanțare adecvate pentru punerea sa în aplicare
Provocările tehnologice fundamentale au fost realizarea autosuficienței
energetice folosind resursele locale. Acest lucru a fost rezolvat prin
încurajarea unui parteneriat public-privat, pentru a obține cea mai bună
soluție tehnică.
Colaborare între diferitele administrații pentru gestionarea proiectului.
Acest lucru a fost rezolvat prin întâlniri conduse de administrația regională, la care au participat toate părțile implicate și au discutat probleme și
soluții.

guvernanță

Pornind de la ideea de proiect, ministerul regional responsabil cu problemele
energetice a preluat conducerea. A fost creat un grup de lucru, cu diferite departamente ale administrației regionale implicate, consiliul orașului cu primarul
său și, în calitate de Agenție Regională pentru Energie (FAEN), care era responsabilă cu sarcinile tehnice și administrative (adică pregătirea documentelor
de lucru pentru ședințe și explicarea posibilele soluții tehnice și administrative
pentru implementarea proiectului).

parametrii de
activare viitori

•

ECONOMII DE ENERGIE

•

340 MWh/an

Subvenții naționale sau regionale pentru dezvoltarea unor astfel de
proiecte.
Angajamentul participanților în conceptul de a dezvolta soluții durabile,
indiferent de dificultățile întâmpinate.

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

PRODUCȚIE DIN RESURSE
REGENERABILE DE
ENERGIE
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67 tn/an

Clădiri Eficiente din Punct
de Vedere Energetic
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Clădiri
Eficiente din
punct de
Vedere
Energetic

Public procurement of
innovation - extensive
transformation of a prefabricated kindergarten building
in the city of Koprivnica

autorități publice

City of Koprivnica, Croatia

sector

Construction Building, Energy Efficiency

caracteristicile autorităților locale

Urban

număr de locuitori

30,854

investiții

(€)

parametrii cheie
de succes

•
•

•

•

•

provocări

370,000 €

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

•

•

10 %
•
•

desciere
succintă

inovare

The pilot project delivered an innovative and replicable solution for the deep renovation
of a 35 year old prefabricated wooden kindergarten. As the building was near to the
end of its useful life, Public Procurement of Innovation was chosen in order to find an
innovative solution to enhance the building and extend its lifetime, which can be easily
replicated in similar cases.

Combination of existing materials and basic techniques not previously offered or used
in the market.
Public Procurement of Innovation (PPI) was implemented for the first time in Croatia.
More specifically competitive procedure with negotiation was selected as the most
suitable procurement procedure to finalize the PPI process (and procurement procedure), Thus, the public administration defined requirements, and the award criteria.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Market engagement and consultation process. Never before has such a procedure been implemented in such way in Croatia, so it was an unknown and risky
operation.
Building the tools used for the open market consultation. The tools included the
Prior Information Notice, the Market Sounding Prospectus, and a web page with
all the relevant information on participation/communication.
Holding the market consultation workshop for the final shaping of the procurement requirements.
A small and inexperienced procurement department. Thus, the support of external technical and legal consultants was necessary.

guvernanță

Extensive discussion with local end-users and all involved stakeholders to
identify and analyse the project’s needs. An open market consultation process
(market sounding prospectus, emails to 15,000 addresses, telephone surveys
to establish the market size and calls to more than 120 municipalities, organisation of a workshop etc.) was conducted.

parametrii de
activare viitori

•
•
•
•

ENERGY SAVINGS

90

Identifying needs was the most critical part of the project and is the basis
of the requirements and characteristics of the solutions included in the call
for tenders.
Extensive discussion with local end-users and all involved stakeholders.
Requirements were defined without prescribing any specific solution (e.g.
“maximize energy efficiency in a cost-effective manner”, “propose scalable
and replicable solutions to attract nationwide interest”) to allow bidders to
be innovative with their proposals.
Extensive market research to identify the possible market size on a nationwide scale and determine capitalization opportunities for the future
developed solution. This led to expressions of interest from 60 public
administrations, business entities and faculties for the market engagement
procedure.
By using a PPI and Design&Build approach bidders were encouraged to
compete with effective, long(er) lasting and innovative solutions. The award
criteria included the quality and innovation of the proposal (50 % of the
award score), and price (the other 50%).
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128.39 MWh/year

The market is not mature yet. The public authorities in Croatia have to invest
more effort towards facilitating the market with procurement requirements.
Suppliers to be more eager to provide details about the solutions proposed
during the open market consultation phase.
PPI is a performance-based procurement approach and requires a cultural shift
from all stakeholders who are more familiar with prescriptive calls for tenders.
Authorities need to propose replicable rather than revolutionary procurements
and projects, as it is more possible to attract interest by the market.

CO₂-eq EMISSION REDUCTIONS
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24.63 tn/year

Clădiri
Eficiente din
punct de
Vedere
Energetic

Sistemul informațional de
gestionare a energiei în
Croația

autorități publice

Autorități locale și regionale din Croatia

sector

Managementul energetic

caracteristicile autorităților locale

Rurale, urbane și insulare

număr de locuitori

-

investiții

(€)

4,500,000 €

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

-

desciere
succintă

Au fost instalate sisteme informaționale de gestionare a energiei (SIGE) pentru monitorizarea consumului de energie și apă al clădirilor în Croația. Datele clădirilor din sectorul public din facturile de energie și apă sunt introduse lunar în sistem, pentru a obține
o imagine rapidă și clară a consumului de energie și apă din fiecare clădire publică și
pentru a face față funcțiilor critice sau evenimentelor de urgență întâlnite (de exemplu,
ruperea conducte).

inovare

Lipsa unei monitorizări eficiente a consumului de energie și apă din clădirile publice
este rezolvată prin colaborarea furnizorilor / distribuitorilor de energie și apă cu personalul tehnic al autorităților locale. Furnizorii trimit automat facturile în sistemul SIGE, SIGE
analizează consumul, autoritățile locale primesc rapoartele relevante de la sistemul
SIGE, iar personalul tehnic / experții autorității identifică și implementează măsurile
necesare pentru creșterea eficienței energetice și a economiilor de costuri.

parametrii cheie
de succes

Pregătirea tehnologiei: Parametrul cheie al succesului este monitorizarea
precisă a consumului de energie și apă, care a dus la un consum redus de-a
lungul anilor. Prin intermediul SIGE, clădirile cu cel mai mare consum de energie au fost identificate și, prin urmare, li s-a acordat prioritate pentru creșterea
eficienței energetice.

provocări

•

guvernanță

Scopul proiectului „Încurajarea eficienței energetice în Croația” a fost acela de a
pune bazele unui management sistematic și eficient al energiei în sectorul public,
dar și de a educa și informa cetățenii cu privire la eficiența energetică și la produsele și sistemele eficiente din punct de vedere energetic care pot reduce energia
consumul și emisiile de CO2.
Toate ministerele și unele organe ale administrației de stat au fost implicate activ în
proiect, prin intermediul echipelor de management al energiei (EE) stabilite. Echipele EE au fost formate din angajați instruiți care au monitorizat și gestionat consumul de energie, dar au întreprins și alte activități, cum ar fi dezvoltarea de proiecte
de eficiență energetică și furnizarea de consiliere cetățenilor. Prin diverse cursuri,
ateliere și prelegeri în cadrul proiectului, au fost educați peste 29.000 de angajați ai
serviciului public, în timp ce au fost elaborate numeroase broșuri, manuale, publicații și conținut multimedia, jucând un rol esențial în furnizarea de informații. Mai
mult, 128 de puncte de informare EE au fost înființate în 52 de orașe și 12 județe
pentru a informa cetățenii despre eficiența energetică, în mod gratuit.
Până în prezent, angajații REAN monitorizează consumul de energie și apă pentru
orașele sale fondatoare și elaborează rapoarte privind consumul total de energie.

parametrii de
activare viitori

Dezvoltarea în continuare a sistemului SIGE prin noi actualizări legate de UI
/ UX, funcționalități și prelucrarea datelor. Ar fi ideal dacă sistemul ar putea fi
utilizat pentru monitorizarea întregului stoc de clădiri (privat, comercial și public), ceea ce ar facilita procesul de elaborare a planurilor energetice naționale,
regionale și locale (cum ar fi SEAP / SECAP).

ECONOMII DE ENERGIE

Cea mai mare provocare a fost încurajarea funcționarilor publici să introducă datele din facturi în mod corect și regulat.
• Un număr semnificativ de intrări de facturi au fost greșite și, prin urmare,
a trebuit să fie monitorizate și corectate în mod constant, ceea ce a consumat mult timp.
• Este un mare Consum de timp pentru ca furnizorii să introducă manual
date din fiecare factură.
Aceste provocări au fost depășite prin automatizarea procesului (introducerea automată a datelor), lăsând autorităților locale sarcina de a monitoriza consumul și de a pune în aplicare acțiuni corective.

1 – 2 % economii de

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

economiile de

monitorizarea

energie

consumului
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Depinde de

energie din
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Clădiri
Eficiente din
punct de
Vedere
Energetic

Eficiența energetică și
confort crescut în clădirile
publice cheie din Târnăveni

autorități publice

Municipalitatea Târnăveni, Romania

sector

Eficiență Energetică

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Locală Urbană

număr de locuitori

22,075 (conform Recensământului din 2011)

investiții

(€)

parametrii cheie
de succes

•
•

Echipă internă cu competențe puternice.
Membrii echipei de proiect cu experiență în proiecte similare.

provocări

•

Factorii de decizie locali / regionali care au cunoștințe slabe privind
eficiența energetică și care nu s-au adaptat încă la cerințele clădirilor cu
energie zero (nZEB).
Acces dificil la date energetice consistente și fiabile, în special de la
comercianții cu amănuntul.
Fonduri insuficiente pentru finanțarea proiectelor de eficiență energetică.
Dificultate în accesarea fondurilor private.
Disponibilitate scăzută pe piața românească a tehnologiilor inovatoare și
eficiente din punct de vedere energetic.
Decalajul dintre nivelul local / regional și nivelul național în ceea ce
privește identificarea priorităților energetice și alocarea resurselor necesare pentru intervenții.

•

1,166,747 (991,735 ca și grant)

•
•
•

Mai mult de 25%

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

•

desciere
succintă

inovare

Renovare extinsă în două clădiri cheie din Târnăveni: Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”
și Casa de Cultură „Mihai Eminescu”.
Cele două clădiri publice cheie din Târnăveni sunt ineficiente din punct de vedere
energetic, cu costuri energetice ridicate și confort termic redus. Nu există aer condiționat în timpul anotimpurilor fierbinți, nu există ventilație mecanică pentru aerul interior, în
timp ce sistemele de iluminat interior sunt sub standarde. Sunt propuse intervenții la
anvelopa clădirii, sistemul de încălzire, ventilație, aparatele de aer condiționat, sistem de
iluminat, sisteme de management al energiei în clădiri (BEMS) și colectorul solar termic.
•
•
•
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creșterea confortului interior și atingerea performanței energetice a unei clădiri cu
energie aproape zero.
tehnologia LED utilizată pentru iluminat (flexibilă pentru a satisface diferitele nevoi
de iluminare ale unei școli cu accent pe tablă).
sinergii de instrumente și servicii pentru clădiri inteligente (sisteme de management
al energiei clădirilor - BEMS, control îmbunătățit al încălzirii, ventilației și aerului
condiționat - HVAC și iluminat, combinație și utilizare secvențială a sistemelor de
energie regenerabilă, viitoare tehnologii de stocare a energiei pentru mobilitate electrică și capacități de răspuns la cerere îmbunătățite).

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

guvernanță

Municipiul Târnăveni va asigura managementul proiectului, managementul tehnic, măsurarea și verificarea rezultatelor proiectului, prin implicarea unei echipe
interne cu competențe puternice în funcție de rolurile lor specificate. Membrii
echipei de proiect au fost implicați anterior în alte câteva proiecte de infrastructură finalizate sau în curs de desfășurare ale UE.

parametrii de
activare viitori

•
•

ECONOMII DE ENERGIE
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906.72 MWh/an

Mai multe oportunități de finanțare ar permite rezultate mai bune.
Instruiri dedicate pentru personal și utilizatori finali ar putea maximiza
rezultatele proiectului pe termen lung.

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq
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206 tn/yan

Clădiri
Eficiente din
punct de
Vedere
Energetic

Sistem de încălzire a spitalului municipal din municipiul
Sighetu Marmației

autorități publice

Municipalitatea Sighetu Marmației, România

sector

Eficiență energetică

caracteristicile autorităților locale

Autoritatea Locală Urbană

număr de locuitori

37,640 (conform Recensământului din 2011)

investiții

(€)

804,674 (683,973ca și grant)

Realizarea viziunii: Obiectivul pe termen lung al municipiului Sighetu Marmației este de
• Producere a unei bune practici și sensibilizarea altor municipalități din țară cu privire
la modul în care acestea pot asigura condiții termice adecvate în spitale și alte clădiri
publice.
• Reducere a amprentei de carbon a clădirilor, ca o contribuție locală la eforturile
naționale și internaționale de reducere a consumului de energie și a emisiilor de
gaze cu efect de seră.
Pregătirea tehnică: Un audit energetic bine realizat a detectat principalele probleme și
a recomandat un set de măsuri de eficiență energetică pentru a îmbunătăți confortul
termic din clădiri, a reduce emisiile de CO2, a crește utilizarea eficientă a energiei și a
reduce costurile cu energia și întreținerea.
Finanțare: Alocarea resurselor financiare necesare de la bugetul local. Se vor depune
eforturi pentru a se asigura că implementarea, operarea și întreținerea vor fi efectuate în
conformitate cu prioritățile de finanțare.
Guvernanță: experiența municipală anterioară în gestionarea acțiunilor de renovare profundă atât pentru clădirile publice, cât și pentru cele rezidențiale, a contribuit la crearea
unui program rezonabil de timp, la prezicerea duratei tipice a procesului de achiziții publice, la elaborarea studiilor tehnice, a dosarului de cerințe tehnice, a lucrărilor pregătitoare
și a verificării tehnice în timpul execuției perioadă.
Pregătirea tehnologică: S-au selectat soluții pregătite pentru piață, cu mai mulți furnizori
posibili.

provocări

Principalele provocări pe care Municipiul Sighetu Marmației trebuie să le depășească pentru a atinge obiectivele proiectului sunt:
• Cunoștințe slabe cu privire la eficiența energetică a factorilor de decizie locali /
regionali.
• Acces dificil la date energetice consistente și fiabile, în special de la comercianții
cu amănuntul.
• Fonduri insuficiente pentru finanțarea lucrărilor de eficiență energetică.
• Disponibilitate redusă pe piața românească a tehnologiilor inovatoare și dovedite pentru eficiența energetică.
• Lipsa contractorilor locali pentru întreținerea calității.

guvernanță

•

100 %

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

Intervenții de amenajare în complexul clădirii spitalului municipal Sighetu Marmației
pentru a asigura costuri mai mici de energie, eficiență ridicată și confort termic. Starea
actuală este izolarea slabă, sistemul hidraulic decalibrat, cazanele și pompele învechite,
sistemul de conducte cu pierderi termice ridicate, distribuția neuniformă a căldurii în
clădiri. Aceste probleme sunt planificate pentru a fi soluționate prin înlocuirea și calibrarea echipamentelor din camera cazanului și din rețeaua de încălzire, instalarea schimbătoarieor de căldură pentru apa menajeră și instalarea unei unități de cogenerare de
înaltă eficiență.

desciere
succintă

parametrii
cheie
de succes

•
•

Instalație de cogenerare de înaltă eficiență - această soluție constă dintr-o turbină cu
gaz cu un schimbător de căldură integrat care va produce apă caldă și electricitate
pentru consumul propriu al spitalului. Această soluție reduce, de asemenea, sarcina
cazanelor existente, în timp ce în timpul verii asigură o sarcină minimă necesară pentru
producția de apă caldă menajeră.

inovare

ECONOMII DE ENERGIE

96

605 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

318 tn/an (2022)

parametrii de
activare viitori

97

Elaborarea unui plan clar și ambițios de îmbunătățire a eficienței energetice cu ajutorul proiectului C-Track 50. Pe parcursul dezvoltării planului, au avut loc numeroase
discuții în ceea ce privește identificarea nevoilor municipalității, stabilirea priorităților
acțiunilor și măsurilor identificate pe baza impactului acestora asupra consumului de energie și a beneficiilor pentru public, propunerea unor scenarii tehnice și
economice alternative pentru cele mai importante acțiuni, identificarea surselor de
finanțare și furnizarea de sprijin în timpul pregătirii cererii de proiect.
Asigurarea finanțării pentru auditul energetic și cofinanțarea proiectului, precum și
angajamentul de a implementa și monitoriza proiectul la cel mai înalt standard.
Asigurarea managementului eficient al proiectului, managementului tehnic, măsurării și verificării rezultatelor proiectului, prin implicarea unei echipe interne cu competențe suficiente, în funcție de rolurile lor specificate. Membrii echipei de proiect au
fost implicați anterior în alte câteva proiecte de infrastructură finalizate sau în curs de
desfășurare ale UE.

Noile scheme de finanțare cu mai multe fonduri, combinate cu o expertiză tehnică mai
mare în cadrul autorităților locale ar putea permite rezultate mai bune în viitor. În același
timp, sprijinul politic are un rol important. Puterea exemplului ar putea fi benefică pentru
a motiva alte autorități locale interesate de economiile de energie.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Clădiri
Eficiente din
punct de
Vedere
Energetic

Modernizarea energetică
a unei școli primare din
Püspökladány și instalarea
unei pompe de căldură

autorități publice

Municipalitatea Püspökladány, Ungaria

sector

Energie regenerabilă, pompe de căldură

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Urbană

număr de locuitori

14,154

investiții

(€)

425,500 €

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

Un parametru cheie de succes a fost sprijinul financiar total acordat investiției,
altfel municipalitatea nu ar fi putut instala un sistem de pompă de căldură.
Alți factori de succes au fost sprijinul tehnic oferit de LENERG în planificare și
gestionare, precum și în pregătirea proiectului.

provocări

În timpul implementării proiectului, municipalitatea a dorit să înlocuiască unele
dintre foraje, deoarece nu doreau să întreprindă activități de foraj într-un mic
teren de fotbal, prin urmare, inginerii au trebuit să reproiecteze locul inițial al
ansamblurilor. Acest lucru a fost realizat și sistemul funcționează bine.

guvernanță

O bună guvernare a fost necesară pentru a pune în aplicare un proiect de
succes, deoarece cooperarea dintre compania de administrare, municipalitate, ingineri și autoritățile de control a fost crucială.

parametrii de
activare viitori

În viitor, ar fi util dacă municipalitățile ar avea mai multă expertiză pe această
temă, astfel încât să poată participa în timpul fazei de planificare a proiectului,
de exemplu un expert în energie din toate municipalitățile.

9%

desciere
succintă

O școală primară locală cu trei etaje a fost modernizată în 2019. Școala a fost construită în 1975, prin urmare performanța energetică a clădirii a fost foarte slabă. Ferestrele
sale din lemn nu erau eficiente din punct de vedere energetic, nu exista izolație. În
timpul proiectului, care a fost finanțat integral prin Programul Operațional de Dezvoltare
Teritorială și Urbană a fost instalat un sistem fotovoltaic de 40 kW pe acoperișul clădirii,
11 uși și 107 ferestre au fost înlocuite cu unele moderne, eficiente din punct de vedere
energetic, întreaga fațadă și acoperișul a fost izolat. Clădirea avea un cazan pe gaz
pentru încălzire, care a fost înlocuit cu un sistem de pompă de căldură (pe bază de apăapă). Ca urmare a investiției, clădirea a devenit categoria „BB”, o clădire cu aproape
zero emisii. După finalizarea proiectului, s-a economisit mai mult de 80% energie.

inovare

În Ungaria, chiar și cu sprijinul statului / UE, instalațiile de pompă de căldură sunt rare,
chiar dacă condițiile geotermale sunt foarte bune în Marea Câmpie de Nord; de obicei
apa termală este utilizată în SPA-uri (turistice și terapeutice). În Püspökladány, instalarea
unui sistem de pompă de căldură apă-apă pentru a înlocui vechiul sistem de încălzire
a fost unică în ceea ce privește investițiile municipale. În timpul proiectului au fost forate
33 de foraje la o adâncime de 100 m fiecare.
Pentru a crește gradul de conștientizare a utilizatorilor clădirii, a fost organizat un curs
de instruire cu privire la investițiile în sine și la temele energetice și climatice.
Acest proiect poate fi considerat unic datorită instalării sistemului de pompă de căldură;
condițiile sunt bune și chiar și la o adâncime relativ mică, apa este încălzită la 40-60 ° C
pentru a fi folosită pentru încălzirea clădirilor.
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parametrii cheie
de succes

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

PRODUCȚIE ENERGIE
REGENERABILĂ

99

420 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

85.37 tn/an

Clădiri
Eficiente din
punct de
Vedere
Energetic

Modernizări energetice în
două clădiri foarte vechi din
Nagyhegyes

autorități publice

Municipalitatea Nagyhegyes, Ungaria

sector

Sector construcții, energie regenerabilă

caracteristicile autorităților locale

Autoritate urbană

număr de locuitori

2,714

investiții

(€)

144,000 €

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

10%

desciere
succintă

Două clădiri vechi de 56 de ani au fost modernizate pentru a-și îmbunătăți performanța
energetică în 2018. Una dintre clădiri era sala de sport a școlii primare, cealaltă era
primăria. La sala de sport, ușile și ferestrele vechi au fost înlocuite cu unele moderne
eficiente din punct de vedere energetic, clădirea a fost izolată (fațadă, acoperiș), iar
vechiul sistem de încălzire a fost înlocuit cu un cazan cu condensare pe gaz, precum
și un sistem fotovoltaic de 33 kW instalat pe acoperiș. Performanța energetică inițială
a fost „HH”, iar după investiție a fost actualizată la „CC”. Economiile totale de energie
au fost de 58,54 MWh / an, iar reducerea totală a emisiilor de CO2 a fost de 11,3 t / an.
La primărie a fost instalat un sistem PV de 15 kW pe acoperiș. Clădirea a fost renovată
acum câțiva ani. Performanța sa energetică a fost „DD” și, ca urmare a investiției, clădirea a fost modernizată la „CC”. După investiție, în fiecare an s-au produs 38,5 MWh de
energie, economisind 5,62 t / an în ceea ce privește emisiile de CO2.

inovare

Guvernul facilitează tranziția către o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon și lansează o cerere de propuneri pentru municipalități,
luând în considerare condițiile locale din fiecare județ. Apelurile permit municipalităților
să investească în sisteme de energie regenerabilă în clădirile publice și să sporească
eficiența energetică a acestor clădiri. 178 milioane EUR au fost alocate în cadrul Programului Operațional de Dezvoltare Teritorială și urbană pentru a sprijini investițiile în
energie regenerabilă și eficiență energetică a municipalităților. Rata de sprijin a fost de
100% pentru fiecare proiect

100

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

parametrii cheie
de succes

Parametrul cheie de succes a fost sprijinul financiar total acordat investiției,
altfel municipalitatea nu ar putea finanța o investiție atât de mare. Alți factori de
succes au fost sprijinul tehnic al LENERG în planificare și gestionare, precum și
în pregătirea proiectului.

provocări

În timpul implementării, a trebuit să se asigure că fațada ambelor clădiri a
rămas la fel, astfel încât ornamentalul clădirilor să fie protejat.

guvernanță

O bună guvernare a fost necesară pentru a pune în aplicare un proiect de
succes, deoarece cooperarea dintre compania de administrare, municipalitate,
ingineri și autoritățile de control a fost crucială.

parametrii de
activare viitori

În viitor, ar fi util dacă municipalitățile ar avea mai multă expertiză pe această
temă, astfel încât să poată participa în timpul fazei de planificare a proiectului,
de exemplu un expert în energie din toate municipalitățile.

ECONOMII DE ENERGIE
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97.04 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

16.92 tn/an

Clădiri
Eficiente din
punct de
Vedere
Energetic

Modernizarea energetică a
grădiniței și instalarea unei
pompe de căldură în Sáránd

autorități publice

Municipalitatea Sáránd, Ungaria

sector

Energie regenerabilă, pompe de căldură

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Urbană

număr de locuitori

2,225

investiții

(€)

169,200 €

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

7%

desciere
succintă

Grădinița locală este formată din două clădiri separate, o clădire mică și o bucătărie,
fiecare fiind o clădire cu un nivel și cu un „acoperiș de tip cort” clasic. Clădirile au fost
încălzite printr-un sistem de termoficare alimentat cu gaze naturale. Vechiul sistem nu
lua în considerare starea vremii. Ușile și ferestrele au fost înlocuite parțial înainte, iar
clădirea mică avea un strat de izolație de 5 cm. Clădirile au fost construite acum mai
bine de 50 de ani și erau destul de ineficiente din punct de vedere energetic. În proiect,
a fost instalat un PV de 17 kW, ușile și ferestrele au fost înlocuite cu unele moderne eficiente din punct de vedere energetic, iar vechea încălzire urbană a fost înlocuită cu un
sistem de pompă de căldură de 2 x 20 kW. S-a făcut și izolarea fațadei, a acoperișului
și a soclului. Ca rezultat, performanța energetică a clădirii a ajuns la A ++.

inovare

În Ungaria, chiar și cu sprijinul statului / UE, instalațiile de pompă de căldură sunt rare,
chiar dacă condițiile geotermale sunt cu adevărat bune în Marea Câmpie de Nord;
apa termală este utilizată în SPA-uri (turistice și terapeutice). La Sáránd, instalarea unui
sistem de pompă de căldură apă-apă pentru a înlocui vechiul sistem de încălzire urbană a fost unică în ceea ce privește investițiile municipale. În timpul proiectului, au fost
forate 7 foraje la o adâncime de 100 m fiecare.
Pentru a crește gradul de conștientizare a utilizatorilor clădirii, a fost organizat un curs
de instruire cu privire la investițiile în sine și la temele energetice și climatice.
Acest proiect poate fi considerat unic ca urmare a instalării sistemului de pompă de
căldură; starea geotermală a zonei este excelentă și chiar și la o adâncime relativ mică,
apa este încălzită la 40-60 ° C pentru a fi utilizată pentru încălzirea clădirilor.
Proiectul a fost susținut de Programul Operațional de Dezvoltare Teritorială și Urbană.

102

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

parametrii cheie
de succes

În cadrul proiectului, unul dintre cei mai mari parametri de succes a fost sprijinul financiar 100% al investiției, altfel municipalitatea nu ar fi instalat niciodată
un sistem de pompă de căldură. Alți factori de succes au fost sprijinul tehnic al
LENERG în planificare și gestionare, precum și în pregătirea proiectului.

provocări

Din cauza condițiilor locale, în timpul implementării, pompa de căldură
planificată inițial de 40 kW a trebuit să fie înlocuită cu 2 x 20 kW pompe de
căldură, astfel încât inginerii au trebuit să reproiecteze sistemul.

guvernanță

O bună guvernanță a fost necesară pentru a pune în aplicare un proiect de
succes, deoarece cooperarea dintre compania de administrare, municipalitate,
ingineri și autoritățile de control a fost crucială.

parametrii de
activare viitori

În viitor, ar fi util dacă municipalitățile ar avea mai multă expertiză pe această
temă, astfel încât să poată participa în timpul fazei de planificare a proiectului,
de exemplu un expert în energie din toate municipalitățile.

ECONOMII DE ENERGIE
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1,057 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

20.68 tn/an

Clădiri
Eficiente din
punct de
Vedere
Energetic

Înlocuirea sistemului de
încălzire al școlii primare
Judenburg-Stadt
(Model PPP)

autorități publice

Judenburg, Austria

sector

Clădiri Publice

caracteristicile autorităților locale

Municipalitate

număr de locuitori

10,000

investiții

(€)

-

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

inovare

104

100 %

Volksschule Stadt constă dintr-o clădire școlară istorică, fosta școală de fete și băieți.
Acest lucru a fost extins în anii 1980 cu adăugarea unei săli de gimnastică, care a dus și
la realizarea unei frumoase săli de adunări. Clădirea școlii a fost încălzită cu un sistem de
încălzire cu stocare nocturnă în ultimele decenii. Acest lucru nu a putut fi controlat optim
din punct de vedere al confortului, rezultând temperaturi diferite în sălile de clasă.
În 2019, Stadtwerke Judenburg AG - o filială 100% a municipalității Judenburg - a instalat
un nou sistem de încălzire cu radiatoare și a conectat clădirea la sistemul de încălzire
urbană a orașelor care folosește căldură reziduală (neutră în CO2) din fabrica de celuloză
și hârtie din Pöls . Acesta este un model inovator de parteneriat public-privat (PPP) între
oraș și ESCO, fără costuri de investiții inițiale ridicate pentru oraș.
Inovația cheie este modelul de afaceri adoptat.
Înlocuirea sistemelor de încălzire cu alte tehnologii poate fi văzută ca o practică normală. Cu toate acestea, astfel de proiecte nu sunt adesea implementate deoarece
lipsesc fonduri sau cunoștințe. În acest caz, nu a existat un buget disponibil pentru
investiție. În cooperare cu Stadtwerke Judenburg (ESCO), a fost dezvoltat un model
de contractare în cadrul căruia utilitățile municipale preiau costurile de investiții pentru
proiect și ulterior și furnizarea de energie din termoficare neutră cu CO2. Costurile de investiții sunt rambursate folosind fluxul de venituri din economiile de energie. Doar acest
model inovator a făcut posibilă finanțarea și implementarea lui.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

parametrii cheie
de succes

Decizia de a investi pentru înlocuirea sistemului de încălzire a fost amânată
pentru o lungă perioadă de timp, deoarece nu exista un buget disponibil. Procesul de planificare a fost condus în direcția unui model de contractare (PPP)
numai prin sensibilizarea și oferirea de instruire adecvată angajaților municipali
relevanți și părților interesate politice. Aceasta înseamnă că, pe lângă promovarea soluțiilor tehnice, este necesar ca factorii de decizie să aibă cunoștințele
relevante sau să implice consultanți cu experiență.

provocări

Cea mai mare provocare a fost convingerea factorilor de decizie din consiliul
municipal de utilitatea și rentabilitatea soluției. În acest scop, s-au făcut calcule comparative, de exemplu, cu privire la costurile pentru următorii câțiva
ani folosind diferite sisteme și s-au comparat posibilele variante de investiții.
Modelul PPP a apărut ca fiind cea mai sensibilă din punct de vedere economic și, de asemenea, cea mai durabilă soluție.

guvernanță

Membrii personalului administrației și factorii de decizie au fost implicați în
procesul de decizie. Procesul de coordonare a fost complex și a necesitat
numeroase discuții asupra obiectivelor și problemelor care au apărut pentru a
ajunge la un consens.

parametrii de
activare viitori

Părțile interesate educate și cu experiență trebuie să fie implicate în procesul
de luare a deciziilor sau cel puțin să știe unde pot obține suport tehnic adecvat pentru a conduce proiecte și pentru a maximiza succesul.

PRODUCȚIE ENERGIE
REGENERABILĂ

378 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

electricitate înlocuită
cu caldură neutra
CO2
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97.5 tn/an

Producția de Energie

106
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Producția
de Energie

Rețea de încălzire urbană
bazată pe căldura reziduală
de la fabrica de celuloză și
hârtie Zellstoff Pöls AG, în
regiunea Aichfeld

autorități publice

Regiunea Aichfeld, parte din Murtal, Austria

sector

Sectorul încălzire

caracteristicile autorităților locale

Pöls, Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Knittelfeld

număr de locuitori

55,000

investiții

(€)

afectați pozitiv de acțiune

108

Încălzirea urbană cu biomasă se utilizează în regiune de aproximativ 30 de
ani. Pe de o parte, însă, concurează cu fabrica de hârtie din sectorul materiilor
prime, în timp ce, pe de altă parte, fabrica de hârtie are un potențial ridicat
de căldură reziduală utilizabilă, care este eliberat în mediu sub formă de abur.
Aceasta este risipa de energie.
Inovația constă în faptul că potențialul de căldură reziduală din companie a fost
recuperat și utilizat și, în același timp, a fost construită o infrastructură, o conductă de căldură, care conectează rețelele de distribuție cu fabrica. Acest lucru
a făcut posibil transportul căldurii direct către gospodării și companii. Energia
primară a fost economisită la scară largă.

parametrii cheie
de succes

Inițial, a fost necesar să se reunească companiile în cauză, fabrica de hârtie și
operatorii celorlalte rețele de termoficare și să se dezvolte un model de afaceri
acceptat de toți. De asemenea, a fost necesar să se formeze un consorțiu pentru investițiile mari și să se creeze scheme de sprijin pentru investiții, deoarece
proiectul a fost foarte mare pentru schemele de sprijin existente. Era important
să se implice administrația publică și politicienii într-un stadiu incipient.

provocări

•

30 millioane

procent de locuitori

desciere
succintă

inovare

30 %

Zellstoff Pöls AG prelucrează anual aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn
subțire și cherestea obținând atât celuloză, cât și hârtie. Împreună cu partenerul „Bioenergie Wärmeservice Gmbh” de la Köflach, o companie expertă pentru sisteme de
termoficare și de recuperare a căldurii reziduale, s-a format o societate mixtă care a
evoluat în continuare către compania „Biowärme Aichfeld Gmbh”. Obiectivul era să se
utilizeze căldură reziduală, în combinație cu o instalație de încălzire cu biomasă existentă și o soluție de stocare mare a căldurii pentru a netezi vârfurile cererii. Rezultatul
permite o aprovizionare durabilă, ecologică și regională pentru mai mult de 18.000 de
gospodării din zona mai mare Aichfeld. În acest scop, partenerii de joint-venture au
investit 18 milioane de euro și au instalat peste 18 km de conducte pentru proiectul
de încălzire centralizată. Acesta este un proiect de infrastructură de rețea de căldură,
pentru a conecta orașele, parcurile de afaceri și industriale din regiune. Orașele, parcurile de afaceri și industriale sunt deservite de ESCO, care preiau căldura din rețeaua de
căldură a infrastructurii și o distribuie clienților. Au fost făcute investiții suplimentare în
grila de distribuție către clienții finali.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

•
•

Definirea prețurilor pentru căldura din fabrică și pentru livrarea către
distribuitorii și operatorii de termoficare. Motivul principal al acestui fapt
este că fiecare partener are propriile repere și obiective aliniate cu modelele lor de afaceri și fiecare parte trebuie să fie profitabilă în cazul în care
investiția este realizată.
Aplicarea subvențiilor; proiectul a fost foarte mare pentru schemele de
subvenții disponibile.
Acorduri cu proprietarii de terenuri pentru dreptul de a îngropa conductele de căldură care traversează proprietatea lor.

guvernanță

Implicarea părților interesate: administrația publică, politicieni, operatori de termoficare, întreprinderi mari ca și clienți de energie termică, proprietary, agenții
de finanțare.

parametrii de
activare viitori

Informații și sensibilizare cu privire la importanța încălzirii urbane și la avantajele utilizării căldurii reziduale.
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Producția
de Energie

Comunități energetice:
modul în care s-au schimbat
ca mărime satele cu instalații
fotovoltaice în Franța

autorități publice

Începutul proiectului: 5 parcuri naturale regionale. În prezent: 28 teritorii în Franța

sector

Producția fotovoltaică prin investiții publice și private

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Rurală

număr de locuitori

3,900

investiții

(€)

7 million €
-

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

În 2013, un nou model de producere a energiei regenerabile (PV) a fost dezvoltat de
AURA-EE și parcurile regionale, pe baza:
• implicarea strânsă a autorităților publice locale și a populațiilor;
• producerea de avantaje economice pentru teritoriu;
• respectarea patrimoniului arhitectural și peisagistic.
Modelul este ușor reproductibil pentru producerea centralelor fotovoltaice, în ceea ce
privește aspectele tehnice, financiare și juridice. În 2014, a fost inaugurat primul sat
fotovoltaic. În 2018, a fost creată rețeaua națională a satelor cu centrale fotovoltaice.
Astăzi, sunt 52 de teritorii angajate, 26 de comunități energetice producătoare și 320 de
instalații fotovoltaice.

inovare

•
•

•
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Crearea unui model ușor de reprodus a permis dezvoltarea comunităților energetice
în toată Franța. Acest model ar putea fi adaptat oricărei regiuni din Europa.
Viabilitate economică moderată, dar durabilă. Un locuitor are ocazia să investească
în energie regenerabilă, până la accesibilitatea sa, prin intermediul comunităților
energetice. Impactul economic local beneficiază și companiile de instalare locale.
Așadar, noul model ajută dezvoltarea locală și părțile interesate.
Satele centralelor fotovoltaice reunesc un număr mare de acționari (majoritatea
cetățeni), cu sprijinul autorității locale care poate fi sau nu acționar.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

parametrii cheie
de succes

•
•
•

Un model ușor de reprodus.
Un sprijin puternic din partea regiunii Auvergne-Rhône-Alpes în faza de
început.
Instrumente și servicii disponibile tuturor comunităților energetice: de
exemplu, ghid pentru facilitarea ședințelor publice, analize juridice ale
statutelor companiei, instrumente tehnice ca și criterii de selecție pentru
acoperișurile care vor fi echipate cu PV etc.

provocări

Principala dificultate a fost elaborarea acestui model reproductibil. Primele instalații au durat mult timp pentru a fi finalizate, dar s-au răspândit rapid odată
ce s-au dovedit a avea succes.

guvernanță

Proiectul a fost elaborat cu sprijinul parcurilor regionale și testat de unele
municipalități motivate. Inițiativa poate proveni dintr-o municipalitate sau un
perimetru mai mare. Poate proveni și dintr-un grup de cetățeni sau o asociație
locală. În orice caz, trebuie să fie sprijinit de reprezentanți aleși pentru a avea
succes.

parametrii de
activare viitori

Resurse umane pentru a gestiona proiecte și a oferi sprijin pentru apariția
acestora și schimbul de bune practici.

PRODUCȚIE ENERGIE
REGENERABILĂ
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4,600 MWh/an (capacitate instalată de 4 MWp)
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Producția
de Energie

19 proiecte “umbrelă”– instalații de tip prosumer gestionate de municipalități din
regiunea Wielkopolska

autorități publice

Regiunea Wielkopolska, Polonia

sector

Microinstalații fotovoltaice, colectoare solare, alte microinstalații

caracteristicile autorităților locale

Biroul Mareșalului din Regiunea Wielkopolska

număr de locuitori

3.4 millioane

investiții

(€)

Co-finanțarea “proiectelor umbrelă”.

provocări

•
•
•

33.1 millioane
12.95%

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

În cadrul „proiectelor-umbrelă”, multe gospodării din regiunea Wielkopolska vor fi / au
fost echipate cu instalații de energie regenerabilă (SRE). Beneficiarul pregătește și coordonează implementarea microinstalațiilor SRE, cu participarea locuitorilor din zonă.
Instalațiile sunt cofinanțate de proiect și sunt predate gratuit destinatarilor finali. După
perioada de rambursare a proiectului, beneficiarul decide reguli suplimentare pentru
operarea instalațiilor de către utilizatori.

inovare

•
•
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parametrii cheie
de succes

Suma limitată de fonduri.
Fiecare comună a fost obligată să colecteze aprobarea beneficiarilor finali
ai „proiectului umbrelă” pentru a efectua o vizită de monitorizare / inspecție
la fața locului a proiectului și pentru a vizualiza documentele proiectului.
Beneficiarul trebuie să selecteze destinatarii finali ai sprijinului într-o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie. Aceasta a însemnat
necesitatea dezvoltării și publicării regulilor de acceptare a cererilor de la
destinatarii finali.

guvernanță

Autoritatea de Management a WRPO 2014+ este Biroul Mareșalului din Regiunea Wielkopolska, cu punctele sale de informare.

parametrii de
activare viitori

•
•

Mai mulți bani dedicați direct comunelor.
Flexibilitatea reglementării în gruparea investițiilor RES în facilități și instalații publice și private .

Beneficiarii sunt unități ale administrației locale și în primul rând locuitorii comunei.
Instalațiile solare sunt realizate atât pe facilități publice, cât și pe case private ale
locuitorilor.
În cadrul „proiectului umbrelă” pot fi instalate numai microinstalații cu energie regenerabilă cu un design tehnic matur.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050
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Producția
de Energie

Înființarea pieței energiei în
Ostrów Wielkopolski

autorități publice

Orașul și Comunitatea Ostrów Wielkopolski, Polonia

sector

Cluster de Energie

caracteristicile autorităților locale

Autorități Urbane și rurale

număr de locuitori

72,050

investiții

(€)

-

parametrii cheie
de succes

•

provocări

•
•

30%

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

•
•

guvernanță
desciere
succintă

inovare

Acest proiect inovator va crea un sistem energetic municipal în Ostrów Wielkopolski,
prin construirea unui cluster energetic, ca centru de coordonare pentru toate piețele
de energie din activitățile de dezvoltare din Ostrów. Obiectivele includ: transformarea
instituții municipale în prosumatori, asigurarea accesului la electricitate locală mai ieftină
pentru locuitorii orașului și obținerea unui volum de tranzacționare a energiei electrice
de 200 GWh până în 2024. Decizia strategică a orașului în 2014 a fost să cumpere
autobuze electrice. Până în prezent sunt angajați 54 de membri ai clusterului, precum
comuna Ostrów Wielkopolski și unitățile sale municipale, antreprenori (producători și
prosumatori de energie) și companii IT.
Întregul proiect va acoperi, printre altele, construcția unui sistem inteligent de gestionare
a energiei și dezvoltarea electro-mobilității. Antreprenorii locali și locuitorii din Ostrów
Wielkopolski vor beneficia de beneficii semnificative, precum taxe mai mici pentru electricitate, transport public mai ieftin, noi locuri de muncă și îmbunătățirea calității aerului.
•
•
•
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Construirea infrastructurii energetice locale și independența față de sistemul energetic național și amenințările acestuia.
Integrarea și stimularea comunității locale prin încurajarea participării lor economice
în cluster și dezvoltarea acestuia.
Sprijinirea rezidenților și antreprenorilor locali în construirea propriilor instalații și plasarea succesivă a instalațiilor fotovoltaice în instituțiile administrației publice locale.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

•

•
•

parametrii de
activare viitori

•
•
•
•
•
•

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq
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Cooperare multisectorială: administrația locală, sectorul municipal, antreprenori, rezidenți.
Dezvoltarea primei rețele municipale de energie ecologică din Polonia (a
început în 2019).
Dezechilibrul ofertei și cererii de energie este o provocare cheie pe piața
energiei - sarcina coordonatorului este de a minimiza dezechilibrul.
Dezvoltarea unei rețele locale de energie electrică pentru a deveni mai
independenți energetic.
Construirea instalațiilor de producere a energiei regenerabile și a căldurii.
Lipsa sprijinului și acceptării sistemelor energetice care sunt paralele cu
rețelele electrice naționale.
Cooperare multisectorială: administrația locală, sectorul municipal, antreprenori, rezidenți.
Companie municipală dedicată înființată ca și coordonator al clusterului
energetic (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).
Mai multe fonduri pentru extinderea în continuare a clusterului.
Personal profesionist.
Software de management comercial și tehnic pentru cluster.
Contracte naționale pentru clustere și tarife pentru clustere.
Conectarea achizițiilor publice și achiziționării de energie în cadrul clusterului local.
Sprijinirea și acceptarea sistemelor energetice care sunt paralele cu rețelele
electrice naționale.

Aprox. 17,500 tn/an
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Producția
de Energie

Unitate de biomasă pentru
producția de peleți în
municipiul Karditsa

autorități publice

Municipalitatea Karditsa, Grecia

sector

Regenerabile

caracteristicile autorităților locale

Rural

număr de locuitori

56,800

investiții

(€)

700,000 €

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă
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-

Agenția de Dezvoltare din Karditsa (ANKA) a fost înființată în 1989 și lucrează de
atunci la proiectarea mecanismelor inovatoare pentru satisfacerea nevoilor locale.
ANKA, care acționează ca un incubator pentru fiecare nou proiect colectiv, și Banca
Cooperativă, care dezvoltă instrumente inovatoare de finanțare sociale, au o relație
de colaborare puternică de la înființarea băncii, deoarece acest lucru a fost facilitat
prin intermediul programului de incubator al ANKA. Această relație este baza pe care
a fost creat un „ecosistem colaborativ” în ultimii ani, în urma eforturilor coordonate ale
mai multor actori locali. Acest ecosistem vizează accelerarea dezvoltării economiei
sociale și consolidarea rolului și participării sale la afacerile locale, la planificarea strategică, la perspectivele de dezvoltare ale regiunii și la rețelele formate la nivel regional
și național.
În cadrul reuniunilor ecosistemului colaborativ și într-un efort de a utiliza una dintre
cele mai abundente resurse de energie regenerabilă din regiune (biomasă), care în
același timp creează oportunități semnificative de angajare, a fost concepută ideea
dezvoltării unei unități de producere a peleților de către cooperativa energetică stabilită (comunitatea energetică), la care participă cetățenii, întreprinderile locale și autoritățile locale din regiune. În prezent, cantitățile anuale de biomasă disponibilă sunt
estimate la aproximativ 200 ktn.
Actuala fabrică de producție de peleți a fost construită ca o acțiune pilot, producând
500 kg de peleți pe oră și cu posibilitatea de a extinde această producție la 1,5 tone
pe oră, pentru a declanșa înființarea lanțului de aprovizionare cu biomasă.

Ghid pentru atingerea Carbon Neutralității până în anul 2050

Unitatea are un buget de 500.000 €, din care 50% a fost finanțat prin programul LEADER, iar restul de 50% din comunitatea energetică, în timp ce terenul
pe care este construit unitatea a fost furnizat de aceasta din urmă. Unitatea
funcționează din 2017, utilizând ca materie primă rămășițele din uzinele de
prelucrare a lemnului, cu un conținut de cenușă mai mic de 0,5% (peleți de înaltă
calitate) și a experimentat și producerea de peleți din reziduurile de tăiere. Au fost
realizate și experimente cu culturi energetice (bumbac, cynara, porumb), unde
plantația de porumb prezintă cele mai promițătoare rezultate, în timp ce tăierea
copacilor este, de asemenea, o sursă bună de biomasă.
Potențialul pentru crearea de locuri de muncă în lanțul de aprovizionare, atunci
când acest lucru este stabilit, este estimat la aproximativ 30 de persoane.

inovare

Inovarea cuprinde două componente. Primul este mediul de colaborare prin care s-a
realizat investiția, sub conducerea unor actori locali puternici din comunitatea energetică. Al doilea se referă la eforturile continue ale comunității energetice de a stabili
lanțul de aprovizionare, înainte de modernizarea investiției, și testarea pilot a resurselor
alternative de biomasă pentru producția de pelete, pentru a evita problemele operaționale.

parametrii cheie
de succes

Parametrul cheie de succes pentru acțiune este ecosistemul colaborativ, prin
care ideea a fost concepută și dezvoltată. Economia socială este atât o tradiție,
cât și un avantaj comparativ pentru prefectura Karditsa. În ultimii ani, în urma
eforturilor coordonate ale actorilor locali, a fost creat un „ecosistem colaborativ”, care se articulează în jurul membrilor mai experimentați și are ca scop
organizarea și dezvoltarea de servicii comune critice, precum documentare,
instruire și asistență tehnică disponibilă tuturor membrilor, în vederea creșterii și
menținerii valorii adăugate în regiune și, în același timp, să răspândească lecțiile
cheie învățate și să faciliteze schimburile de la egal la nivel național.

provocări

Principalele provocări cu care s-a confruntat comunitatea energetică, când a
fost inițiată operațiunea unității pilot, a fost aceea că toți furnizorii care oferă
soluții tehnice au luat în considerare lanțul de aprovizionare stabilit. Deci,
eforturile către stabilirea și dezvoltarea în continuare a lanțului de aprovizionare
cu diferite materii prime au fost esențiale pentru funcționarea unității. O altă
provocare este concurența cu peleții importați care nu au TVA.

guvernanță

În guvernarea acțiunii au fost implicați un număr de actori din sectorul privat.
Autoritățile locale sunt parteneri ai comunității energetice, dar nu au un rol de
îndrumare; cu toate acestea, ei oferă sprijinul lor politic puternic acestui demers
local.

parametrii de
activare viitori

Mai mult sprijin la nivel național în ceea ce privește cadrul legislativ la importul de peleți de biomasă, care nu sunt taxați ciu TVA și, astfel, denaturează
concurența

ECONOMII DE ENERGIE
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4,570 MWh/an (energie echivalentă cu 968 tn produse anual)
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Producția
de Energie

Crearea unei bucle locale
pentru a spori valoarea
biogazului produs de stația
de epurare a apelor uzate
din Vienne Condrieu

autorități publice

Zona metropolitan Vienne Condrieu

sector

Economie Circulară

caracteristicile autorităților locale

Autoritate Semi-rurală

număr de locuitori

90,000 (30 municipalități)

investiții

(€)

450,000 pentru construcția stației de service private NGV și
1,35 € M pentru trei autobuze urbane și două camioane de
gunoi alimentate cu gaz

afectați pozitiv de acțiune

inovare

•

provocări

•

O buclă locală în jurul unei fabrici de biogaz (administrată de municipalitate) a fost
creată pentru a utiliza local o parte din biometanul produs de stația de epurare a apelor
uzate Reventin-Vaugris. Această fabrică recupera deja biogazul din procesele digestive
ale nămolului. Acest lucru a fost realizat prin cogenerare pentru a produce electricitate.
Biogazul rămas a fost utilizat la fața locului pentru încălzirea clădirii și a fost, de asemenea, injectat în rețeaua de gaz. Bucla locală folosește o parte din biometanul produs,
prin construirea unei stații de service pentru gaze naturale pentru vehicule (NGV) legată
de platforma de mobilitate pentru autobuzele urbane. Începând cu 2020, această stație
de alimentare deservește trei autobuze urbane și două autocamioane cu gunoi ale municipiului. Obiectivul este ca 20% din biometanul produs să fie transformat în combustibil bioNGV.
•
•

•
•

•

-

procent de locuitori

desciere
succintă

parametrii cheie
de succes

Utilizarea fondurilor naționale a permis renovarea stației de epurare a apelor
uzate și investiția în stația de service NGV.
Sinergie cu proiectul UE Greencycle.
Colaborarea cu 30 de fermieri pentru a dezvolta producția locală de
biometan și pentru a se asigura că există o cantitate semnificativă de
biogaz local în rețea.
Pentru a găsi un furnizor național de energie care ar dori să colaboreze
cu autoritatea locală la acest proiect.
Pentru a accelera timpul necesar pentru dezvoltarea și proiectarea
proiectului.

guvernanță

Din 2009, aglomerarea a dezvoltat un Plan de acțiune pentru energie durabilă
(SECAP). Un ofițer pentru tranziția energetică a fost recrutat în 2010. Autoritatea locală a aderat la teritoriile cu energie pozitivă în 2014.

parametrii de
activare viitori

•
•

Dezvoltarea unei alte stații de servicii publice pentru profesioniștii din
sector și sensibilizarea altor utilizatori potențiali cu privire la avantajele
ecologice ale vehiculelor cu gaz natural comprimat (GNC).
Vizite de studiu pentru părțile interesate locale, în special fermierii, pentru
a sensibiliza, dar și pentru a identifica oportunități de parteneriat viitoare.
Acest lucru necesită timp pentru coordonare și divertisment.

Abordarea economiei circulare: Folosiți deșeurile din agricultură pentru a produce
energie și conectarea acestor inițiative cu producția de bioNGV, pentru a fi furnizate stațiilor de alimentare.
Aprovizionarea cu energie a combustibilului local pentru uz local. Autoritatea locală
și un furnizor național de energie se asigură că o parte din biometanul produs va
deservi autobuze locale și gospodării care utilizează gaz.
ECONOMII DE ENERGIE

4,845 MWh/an (producția de biometan în 2018)
400 MWh/an (cogenerare în 2030)
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Producția
de Energie

Cooperarea guvernului regional, cu mediul academic și întreprinderile pentru a promova
inovația tehnologică care limitează emisiile de CO2 și CH4 în
regiunea Wielkopolska

autorități publice

Regiunea Wielkopolska

sector

Guvernul regional, instituțiile academice și sectorul de afaceri

caracteristicile autorităților locale

Guvern Regional

număr de locuitori

3.4 millioane

investiții

(€)

3.4 millioane €/MWe
10 %

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

parametrii cheie
de succes

•
•
•
•

Expertiză tehnică.
Guvernanță.
Dezvoltarea unui sistem avansat de digestie anaerobă.
Cooperare multisectorială: Fondul de dezvoltare al regiunii Wielkopolska,
Fondul pentru dezvoltare și promovare Wielkopolska, sectorul de afaceri,
instituțiile academice și investitorii din alte regiuni / țări.

provocări

•

Promovarea sistemelor avansate de digestie anaerobă printr-o cooperare
cu regiunea.
Crearea de noi locuri de muncă și păstrarea personalului profesionist
(management).
Cooperarea optimă a companiei cu partenerii din domeniul: proiectării,
producției, aprovizionării echipamentelor, asamblării, punerii în funcțiune, procesului biotehnologic și monitorizării, precum și cu investitorii și
personalul.
Lipsa de sprijin social și cunoștințe.

•
•

•

desciere
succintă

inovare

A fost dezvoltată o tehnologie pentru producția accelerată și utilizarea biometanului.
Tehnologia garantează un randament maxim de biogaz din aproape orice material
organic, cu multe beneficii economice și de mediu suplimentare. Tehnologia dezvoltată sub denumirea comercială Dynamic Biogas® (DB) poate fi utilizată în producția
de electricitate și căldură și / sau răcire, în producția de metan și în procesul de digestie anaerobă cu capacitatea de a utiliza o gamă foarte largă și alte intrări de deșeuri
biologice. Beneficiile DB includ formarea de reziduuri, procesul de spumare, formarea
de sedimente la fundul rezervorului, înlocuirea mixerului nu necesită golirea rezervorului
și procesul de fermentare nu este întrerupt. Sistemele de biogaz DB sunt modulare,
permițând scalabilitatea ușoară și un proces de instalare scurtat semnificativ.
•
•
•

120

Livrarea tuturor elementelor instalațiilor în containere către șantier (construcție
modulară).
Cooperarea guvernului regional, a comunității științifice și a sectorului de afaceri
pentru a promova tehnologia la diferite niveluri (local, regional, național, internațional).
Sprijinirea rezidenților și a antreprenorilor locali în construirea și cofinanțarea
propriilor instalații și plasarea succesivă a instalațiilor de biogaz lângă instituțiile
academice.
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•

guvernanță

•

parametrii de
activare viitori

•

•

PRODUCȚIE ENERGIE
REGENERABILĂ
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Compania Dynamic Biogas® este dezvoltatorul, proprietarul și operatorul
sistemului de digestie anaerobă dezvoltat.
Cooperarea guvernului regional, a mediului academic și a sectorului de afaceri pentru a promova tehnologia la diferite niveluri (local, regional, național, internațional).
Cooperarea fiabilă a companiei cu viitorii parteneri în domeniile: proiectare, producție, furnizare de echipamente, asamblare, punere în funcțiune,
proces biotehnologic și monitorizare, precum și cu investitori, autorități
regionale sau alți parteneri.
Personal profesionist / experți.

8,500 MWh/an

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

Aprox. 6,800 tn/an

(pentru 1 MW de

(pentru 1 MW de

capacitate instalată)

capacitate instalată)
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Producția
de Energie

Cooperativă energetică intercomunală din județul
Neustadt an der Waldnaab

•

inovare

•

autorități publice

Județul Neustadt an der Waldnaab, Germania

sector

Politică Energetică

caracteristicile autorităților locale

17 municipalități din același județ (Kreis) fac parte din o
cooperativă energetică

număr de locuitori

>174,000

parametrii cheie
de succes

•
•

Implicarea municipalităților locale ca lideri ai tranziției energetice regionale.
Cooperare inter-municipală frecventă.

provocări

•

Depind în mare parte de angajamentul voluntar al membrilor care ar
putea să nu fie întotdeauna profesioniști în sectorul energetic și să le
lipsească experiența pentru a depăși obstacolele administrative.
Creșterea capitalului inițial poate fi o provocare dacă oportunitățile și
beneficiile nu sunt comunicate corespunzător potențialilor membri.
Cooperativele energetice ar putea avea dificultăți în a concura cu actorii
de piață consacrați pentru proiecte mai mari, unde proiectele de energie
regenerabilă sunt comandate prin licitație.
Comunicarea către cetățeni a beneficiilor cooperativei energetice.

•

(€)

56 millioane € ( din care 20 millioane € investiție directă a
cetățenilor)

•

procent de locuitori

Aprox. 1% (mai mult de 1.450 de cetățeni sunt membri ai
cooperativei)

•

investiții

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

inovare

17 municipalități au format o cooperativă energetică numită „NEW-Neue Energien
West eG” pentru a implementa în comun proiecte de energie regenerabilă cu participarea cetățenilor, având un consiliu de conducere condus de trei primari, alți reprezentanți
municipali în consiliul consultativ și acțiuni de cel puțin 5.000 de euro pentru fiecare
membru. A fost înființată o altă cooperativă derivată, orientată către cetățeni ca membri,
cu acțiuni de minimum 500 de euro. Acest grup de cooperative numără 17 municipalități și 1.450 de persoane ca membri și 38.000 de acțiuni. Volumul investiției atinge 56
de milioane de euro în 20 de instalații fotovoltaice (PV), un parc eolian, o rețea de stații
de încărcare pentru mașini electrice și termoficare. Funcția lor include acum furnizarea
de energie electrică, sfaturi de specialitate în măsuri de economisire a energiei, achiziții
de grup de pelete pentru căldură menajeră și asigurare pentru proprietarii individuali de
instalații fotovoltaice.
•
•
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Principii democratice: principii și funcționare convenite la nivel internațional, în
conformitate cu principiul „un vot pe membru”. Nu este posibil un control disproporționat.
Riscul financiar limitat al individului la investiția inițială. Acțiunile unice pot fi
cumpărate de obicei la un preț relativ mic. O cooperativă energetică răspunde
numai față de interesele membrilor săi și nu față de părțile externe.
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Un puternic sentiment de comunitate prin participarea activă a unui guvern
local, care creează încredere publică și încurajează participarea cetățenilor.
Focusul local al cooperativelor extinde în continuare acest sentiment de
comunitate la scară mică.
Ponderea resurselor pentru investiții. Guvernul local poate facilita acest
proces și poate permite operațiunile cooperatiste în multe moduri diferite.

guvernanță

Natura acestui proiect ca o cooperativă energetică inter-municipală evidențiază valoarea guvernanței eficiente în a permite proiecte energetice regionale și
locale, cu participarea și acceptarea cetățenilor. Cooperarea cu atât de mulți
actori diferiți, precum și participarea cetățenilor prin adunări generale anuale,
asigură ca o gamă diversă de puncte de vedere și expertiză (tehnică) să fie
pusă la dispoziția proiectului. Cooperativele energetice reprezintă o modalitate
eficientă de valorificare a cunoștințelor și dedicării colective pentru a oferi o
valoare concretă (financiară și socială) comunităților locale.

parametrii de
activare viitori

•

•

PRODUCȚIE ENERGIE
REGENERABILĂ
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Stabilirea unui cadru favorabil cetățenilor, de exemplu excepțiile și regulile
speciale pentru proiectele de energie (reale) ale cetățenilor reglementate
în actul privind sursele de energie regenerabilă, ar ajuta cooperativele
energetice să concureze pe picior de egalitate cu actori de pe piață mai
vechi și să asigure că valoarea rămâne în comunitate.
Noile modele de afaceri pentru utilizarea și obținerea unui profit din
energia electrică regenerabilă fără un feed-in-tariff este, de asemenea,
cheia pentru viitor. În prezent, este explorat și potențialul transformarea
energiei electrice în gaz pentru crearea de sisteme integrate de energie
(stocare) prin utilizarea hidrogenului.

PV: >19,429 kWp
Eolian: >4,800 kWp
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Producția
de Energie

Parcul de panouri solare
Salaspils dezvoltat de o companie de termoficare:
„Salaspils siltums”

autorități publice

Municiăpalitatea Salaspils, Letonia

sector

Energie / termoficare

caracteristicile autorităților locale

Municipalitate Rurală

număr de locuitori

18,011 (An 2019)

investiții

(€)

7,259,000 €
18,011 (2019)

procent de locuitori

afectați pozitiv de acțiune

desciere
succintă

Primul și singurul parc de energie solară din Letonia este format din mai mult de 1.700
de panouri solare (o suprafață activă de 21.672 m2), unde purtătorul de căldură este
încălzit la temperaturi de până la 90 de grade. Pe vreme înnorată, temperatura ar putea
ajunge la aproximativ 70 de grade. Acest parc nu este suficient pentru a acoperi pe
deplin nevoile de încălzire ale municipiului Salaspils, dar poate furniza apă caldă pentru
uz casnic fiecărui rezident al orașului.

inovare

•
•
•

parametrii cheie
de succes

•

provocări

Lipsa cunoștințelor privind tehnologiile și proiectele solare

guvernanță

Gândindu-ne la dezvoltarea durabilă a sistemului de încălzire urbană, în 2011
SIA Salaspils siltums a început modernizarea extinsă a producției și o optimizare a proceselor. În scurt timp, datorită sprijinului Fondului de coeziune al
Uniunii Europene și al municipalității, precum și gestionării inteligente, căldura
Salaspils a devenit o companie de furnizare a căldurii de talie mondială, oferind
consumatorilor căldură mult mai ecologică, mai sigură, și energie mai stabilă și
mai ieftină.

parametrii de
activare viitori

•

•

•

Diversificarea combustibilului. Implementarea proiectului solar este complementară utilizării actuale a așchilor de lemn și a gazelor naturale locale.
Remodelarea unei părți a echipamentului, reducând astfel pierderile de
căldură și eficiența redusă a sistemelor de încălzire existente.

În viitor vor fi disponibile panouri solare mai eficiente, dar eficiența energetică deja atinsă este foarte mare.
Depozitarea energiei prin intermediul unui proiect de baterie solară în
2020, poate folosi mai bine producția de colectoare solare.

Prima companie din Letonia care a creat un sistem de termoficare care utilizează
energia solară. Producția este de 12.000 MWh de căldură pe an, ceea ce reprezintă
20% din cantitatea totală de căldură transferată de companie.
Tarifele pentru rezidenții regiunii Salaspils au scăzut cu cel puțin 5%.
Utilizarea așchilor de lemn pentru producerea de încălzire și apă caldă. La temperaturi foarte scăzute, gazul natural este folosit ca și combustibil suplimentar. Vara nu
este nevoie de gaz natural, deoarece panourile solare sunt suficiente.
ECONOMIE DE ENERGIE/

2,000 MWh/an (care

PRODUCȚIE DE ENERGIE

reprezintă 20% din

comparative cu

DIN SURSE REGENERABILE

cantitatea totală de

2011

REDUCERE EMISII DE CO₂-eq

căldură transferată
de companie)
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Reducere de 80%

www.c-track50.eu
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