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ТЕМИ

 СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ: ПЪРВА СРЕЩА ЗА НАПРЕДЪКА НА
ПРОЕКТА ERENET, 5-6 МАРТ 2012 Г., СЕРТА, ПОРТУГАЛИЯ
 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЩИНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ERENET
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ
 ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ: ОБУЧЕНИЕ ПО ERENET И
ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИОННИ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПДУЕ

ERENET НАКРАТКО
Проектът eReNet има за цел да подкрепи дейностите на местно ниво в провинциалните
територии чрез създаване на интелигентна и интегрирана „Регионална мрежа за онлайн
енергийно обучение”. Чрез открит диалог с всички участващи заинтересовани страни и
с помощта на средствата на електронната комуникация, eReNet ще поощри
провинциалните обучаващи се общини при разработването, изпълнението и
мониторинга на техните Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ),
изграждането на капацитет на съответните заинтересовани страни чрез предаване на
знания от напредналите общини и избор на проекти за кандидатстване за банкови
заеми, достатъчно добри за да бъдат включени в националните или европейските
структурни фондове. Допълнителна стъпка напред ще бъде интегрирането на
съществуващите технологии и инструменти за обучение, свързани с разработването на
ПДУЕ в уеб-приложение, съдействайки по този начин за намаляване на необходимото
време, общински ресурс и капацитет, необходими за разработването на индивидуални
ПДУЕ и техния мониторинг.

ОБЩИНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТА ERENET, ПОДПИСВАТ

СПОРАЗУМЕНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ
Обучаващите
се
общини,
участващи в проекта eReNet
(Аминтайо, Юденбург, Серта,
Асеновград, Дуго Село и Света
Неделя)
подписаха
Споразумението на кметовете
(СнК). Нещо повече – в знак на
политическа
ангажираност,
представителите на три от
общините (Кметът на Серта, г-н
Хосе Фарина Нунес, Кметът на
Света Неделя, г-н Драго
Прахин, и Заместник кметът на

С
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Дуго Село, г-н Иван Геречи) участваха в церемонията по подписването на СнК,
състояла се на 29 ноември 2011 г. в Брюксел.
По време на церемонията, кметовете имаха възможност да споделят опита и
виждането си с другите общини и да отправят изпълнени с надежда послания в
контекста на международните преговори за промяната на климата.

СРЕЩА НА ПРОЕКТА ERENET
Първата среща за напредъка на
изпълнението на проекта eReNet се
проведе в Серта на 5 и 6 март 2012 г.
в сградата на Кметството на града с
подкрепата на Община Серта и
Кмета, г-н Хосе Фарина Нунес.
Всички участници ентусиазирано
анализираха
дейностите
си,
насочени към информиране на
широката публика в контекста на
устойчивото енергийно планиране и
ангажирането
на
ключовите
заинтересовани
страни
в
подготовката на общинските ПДУЕ.
По време на срещата бяха
разгледани и допълнителни въпроси,
касаещи напредъка в изпълнението на проекта eReNet.

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ
Общините, участващи в проекта eReNet организират редица интересни мероприятия в
много държави в цялаЕвропа. В Ноймаркт, Германия се провежда семинар за обучение
през м. май, а провинциалните общини, включени в eReNet организират първите
консултационни срещи, посветени на първоначалните версии на ПДУЕ през месеците
юни и юли, някои от тях – в рамките на Европейската седмица за устойчива енергия
(EUSEW 2012). Следва информация за конкретните мероприятия.
От 8 до 10 май 2012 г. в град Ноймаркт, Германия, ще се проведе обучение под
надслов „Устойчиво енергийно планиране – методология и изпълнение”.
Обучението е насочено към представители на местните власти и енергийни агенции,
които желаят да научат повече за устойчивото енергийно планиране и процедурите за
присъединяване към Споразумението на кметовете и разработването на ПДУЕ.
Все още има ограничен брой свободни места, като с предимство ще се ползват
представителите на местните власти. Повече информация относно програмата и
условията за регистрация можете да получите тук.
Община Дуго Село, Хърватия, организира първата си публична консултационна
среща в рамките на инициативата „Енергиен ден в Дуго Село” на 15 юни 2012 г.
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Основният акцент на събитието ще бъде поставен върху обсъждането на ПДУЕ на
Дуго Село, както и осъществяването на паралелни мероприятия за популяризиране на
възобновяемите енергийни източници и рационалното използване на енергията.
Община Серта организира на 19 юни 2012 г. в Серта, Португалия, мероприятие под
надслов „Енергийна устойчивост в провинциалните общности: в крак с
предизвикателствата на СнК” в рамките на Европейската седмица на устойчивата
енергия.
Главната цел на мероприятието е да анализира и запознае провинциалните общности
с предизвикателствата на СнК.
Община Аминтайо организира семинар на тема „Подкрепа за провинциалните
общности по пътя им към устойчиво развитие чрез СнК” в Аминтайо, Гърция на 20
юни 2012 г.
Главната цел на семинара е да се разпространи концепцията за СнК, както и неговите
ползи за устойчивото енергийно развитие на провинциалните общности. В тази
връзка мероприятието ще изиграе ролята и на публична консултационна среща по
отношение изпълнението, обмяната на опит, информация и идеи, свързани с
разработването на ПДУЕ на общината.
Община Юденбург организира първа публична консултационна среща във връзка с
разработването на ПДУЕ на общината, на 28 юни 2012 г. в сградата на Общината на
Юденбург, Австрия.
Главната цел на събитието е провеждане на задълбочена дискусия и запознаване с
всички гледни точки на обществеността по отношение на устойчивото енергийно
планиране на територията.
Община Асеновград организира първата си публична консултационна среща във
връзка с разработването на ПДУЕ на 4 юли 2012 г. в сградата на Община Асеновград.
Главната цел на събитието е да се проведе задълбочена дискусия и да се видят
всичките гледни точки на обществеността по отношение на устойчивото енергийно
планиране на територията.
КОИ СМЕ НИЕ
ГЪРЦИЯ
Национален технически университет на Атина – NTUA
Община Аминтайо
АВСТРИЯ
Енергийна агенция на горна Щирия – EAO
Община Юденбург
ХЪРВАТИЯ
Северо-западна хърватска регионална енергийна агенция - REGEA
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БЪЛГАРИЯ
Черноморски изследователски енергиен център - ЧИЕЦ
Община Асеновград
ПОРТУГАЛИЯ
IrRADIARE, Ltd
Градски съвет на Серта
ГЕРМАНИЯ
Община град Ноймаркт (горен Пфалц)
ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Координатор на проекта
Проф. Джон Псарас (NTUA-EPU)
Лице за контакт
Д-р Александра Пападополу (NTUA–EPU)
Е-поща: alexpapa@epu.ntua.gr
Тел./факс: +30 210 7722083 / 3550
Лице за контакт
Цветослава Цонева (ЧИЕЦ)
Е-поща: cvetoslava@bsrec.bg
Тел./факс: +359 2 980 68 54

