3. Hírlevél
2020. januári kiadás
A C-Track 50, a Horizont 2020 kutatási és
innovációs program keretében finanszírozott
uniós projekt, melynek célja a helyi és
regionális önkormányzatok mozgósítása és
támogatása az energia- és klímapolitika
terén, az adaptáció és a karbonsemlegesség a
2050-ig történő elérése érdekében. A
projektet 11 EU-országban hajtják végre:
Ausztriában,Horvátországban,Franciaország
ban,Németországban,Görögországban,Magy
arországon,Lettországban,Lengyelországban,
Portugáliában,Romániában,illetve
Spanyolországban.

Az európai szakértők és a nemzetek képviselői Athénban gyűltek össze a C-Track
50 EU kerekasztal keretében
Az EU kerekasztalt 2019. szeptember 17-én tartottak Athénban, célja, hogy
lehetőséget biztosítson a 11 partnerország nemzeti hatóságainak és szakértőinek,
hogy megosszák tapasztalataikat a sikeres cselekvési tervek felé vezető úton. A vita az
EU klíma és energiapolitikájára összpontosított; adatfigyelés és megosztás; 2050-ig
lehetséges szén-dioxid-mentesítési forgatókönyvek; a szén-semlegesség kihívásai és
a többszintű kormányzás szerepe.

A 2019. szeptember 18-án rendezett C-Track 50 találkozó célja - amelyet az EU
Kerekasztallal egy időben fogadtak el - a projekt első 18 hónapjának megvitatása
volt, és a következő lépések megosztására is sor került. E célból bemutatták a
2050-re vonatkozó nemzeti energiapolitikai prioritásokra vonatkozó javaslatokkal
kapcsolatos nemzeti kerekasztalok eredményeit.
Webinárium – A karbonsemlegesség elérésének tervezése az EU városaiban és
régióiban

A C-Track 50 két fő kihívással foglalkozik: a
többszintű együttműködés hiányával az
integrált
energiaés
klímapolitika
tervezésében, valamint a hosszú távú
tervezés elősegítésével Európában minden
irányítási szinten. Összességében a C-Track
50 jelentős mértékben hozzájárul a 2030-as
és 2050-es uniós energia- és klíma
célkitűzésekhez azáltal, hogy elősegíti a
többszintű kormányzást, támogatja az állami
hatóságokat a hosszú távú energiapolitikai
prioritások
meghatározásában,
és
megkönnyíti
a
helyi
és regionális
energiatervezést.

A C-Track 50 házigazdája volt az első internetes szemináriumnak 2019. december
18-án. Több, mint 100 résztvevő hallgatta meg az előadásokat és vitatta azt meg az
előadókkal. A cél az volt, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az EU és a globális
energia- és klímapolitikáról, és ösztönözze az új eszközök és jó gyakorlatok
feltárásával az energia- és klíma tervekben a szénsemlegesség elérését.
C-Track 50 a PlanUp Konferencián
A C-Track 50 részt vett a PlanUp konferencián, megosztva tapasztalatait a hosszú távú
politikai tervezésről, és hangsúlyozva az alulról felfelé építkező megközelítés szerepét
a szén-semlegesség szempontjából. A konferencia az Európai Unió középtávú és
hosszú távú éghajlati és energiaügyi célkitűzései felé tett előrehaladásról szól,
miközben áttekinti a nemzeti energia- és éghajlati terveket (NECP) az EUtagállamokban. A résztvevők, köztük az Európai Bizottság és az Energiaügyi
Főigazgatóság képviselői megvitatták Európa azon képességét, hogy az első
karbonsemleges kontinenssé váljon.

A C-Track 50 részt vett a Régiók és Városok Európai Hetén, elősegítve a többszintű érdekelt felek bevonását a városokban
és régiókban a sikeres energetikai fordulat érdekében
A Régiók és Városok Európai Hetére 2019. október 7-10-én került sor a "Régiók és városok: az EU jövőjének pillérei" címmel.
A C-Track 50 rendezte meg az „A Párizsi Megállapodás végrehajtása: Az EU városai és régiói az energia átmenetben” nevű
találkozót Brüsszelben, október 9-én.
A Régiók Európai Bizottsága, az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága és a C-Track 50 projektpartner, az ICLEI Europe
szervezett ülésén hangsúlyozták az összes helyi és európai szintű képviselő egyértelmű törekvését Európában, hogy
nemzetközi szinten emeljék a lécet és elérjék a klímasemlegességet 2050-ig. A felszólalások arra koncentráltak, hogy hogyan
szénhidrogén mentesítsük Európa energiaellátását a régiókban és városokban, a polgárokkal együtt. Beleértve Európa
többszintű kormányzási mechanizmusait és a különféle előfeltételeket, különösen a szén-gazdag régiókban és a szigeteken,
a résztvevők hangsúlyozták a holisztikus, igazságos és ambiciózus stratégia szükségességét, figyelembe véve a regionális és
helyi perspektívákat, beleértve a konkrét intézkedéseket és eszközöket.
Az ülés előadói és közreműködői között ott voltak: Jerzy Buzek
(Európai Parlament, ITRE bizottság), Witold Stępień (Lódzkie
Regionális Közgyűlés), Eero Ailio (ENER Főigazgatóság), Yunus
Arikan (ICLEI), Sarah Zamoum (Rise for Climate Belgium), Paul Baker
(Coal Regions in Transition), Gustaf Landhal (GrowSmarter projekt),
Wioletta Dunin-Majewska (az ENER Főigazgatósága), Josh Roberts
(Rescoop) és Laura Bazen (Climate Rise Belgium).
C-Track 50 a COP25-ön
A C-Track 50 partnere, az ICLEI Europe közös
rendezvényt szervezett a madridi COP25-en a
„Gyorsuló átmenet: hogyan változnak a városok és
régiók!” címmel. A városok és intézmények képviselői
megvitatták a szoros együttműködés fontosságát a
kormányzat és a civil társadalom minden szintje között
a karbonsemlegesség és a Párizsi Megállapodás
céljainak elérése érdekében. A városi képviselők első
kézből számoltak be az emisszió csökkentésének
leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldásairól,
amelyet helyi szinten vezettek be, és arról, hogy a
meglévő klímavédelmi megoldások fokozása elegendő
volt-e e cél eléréséhez.
A C-Track 50 meghatározta a helyi és regionális prioritásokat 11 uniós országban
A C-Track 50 partnerei jelentést tettek közzé a 11 uniós ország helyi és regionális prioritásairól, amely a hosszú távú
energiapolitikai tervezésre összpontosít a személyes találkozók és a helyi és regionális önkormányzatokkal folytatott két
kerekasztal-beszélgetés eredményeként, amelyeket nemzeti szinten tartanak a 11 partnerországban. Összességében ez a
jelentés felvázolja a regionális és helyi energiatervezés szabályozási keretének jelenlegi helyzetét a C-Track 50 országokban.
Az energiatervezés regionális és helyi prioritásait országonként írják le, valamint azokat a fő javaslatokat, amelyek célja a
helyi és regionális együttműködés és az energiatervezés erőfeszítéseinek megkönnyítése.
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Települési Önkormányzatok a karbonsemlegesség útján Hajdú-Bihar megyében
A LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. folyamatos kapcsolatban áll a kiválasztott 10 önkormányzattal, Bedővel, Bojttal,
Furtával, Szentpéterszeg, Körösszakál, Újszentmargita, Nagyhegyes, Görbeháza, Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló. A
kisebb települések számára ez egy kiváló lehetőség, a Területi és Településfejlesztési Operatív Programon kívül beruházás
jellegű fejlesztésekre nem áll rendelkezésre vissza nem térítendő, 100%-os támogatással elérhető forrás, ezért a további
lehetőségek vizsgálata, közvetlen brüsszeli források lehetőségének számba vétele sokat jelenthet a hosszú távú tervezésben.
Egy strukturált terv, 2050-ig szóló intézkedésekkel az önkormányzat számára tervezhetőséget jelent. A fő céljuk a mitigációs
és adaptációs intézkedések megvalósítása, főként a lakossági beruházások elősegítése, melyet erősíteni tudnak a lakosság
tudatosságának fejlesztésével.
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Energia nap Debrecenben
2019. október 10-én rendezett Energia Napot a LENERG Energiaügynökség Debrecenben, hogy a lakossághoz közelebb hozza
a klímaváltozás témakörét, felhívja figyelmét a megújuló energiák fontosságára, ill. az energiahatékonysági beruházások
szükségességére. A 2050-es karbonsemleges célok eléréséhez a lakosság aktív részvételére van szükség, ill. az ő
gondolkodásuk formálására, hiszen, ha megértik, hogy miért kritikus az ő részvételük is a klímaváltozás elleni küzdelemben,
akkor többet fognak ők is befektetni. Az egyik fő célcsoport, akiket el akartunk érni, a fiatalok voltak, hiszen ők a jövő, így
számukra játékos kérdőívekkel, tesztekkel készültünk, valamint online elérhető fejlesztő játékokkal, melyet a helyszínen ki
is tudtak próbálni. A felnőttek számára pedig tudásfelmérést végeztünk, és információs anyagot állítottunk össze. A
résztvevők egész nap kérdezhettek szakértő kollégáinktól.
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