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Местно самоуправление
за устойчива енергия
Новини от проектите по програма
ИЕЕ на ЕС
Здравейте!

Добре дошли на страниците на общия информационен
бюлетин на LEAP, CASCADE, CONURBANT, Covenant
capaCITY и ERENET пет
– проекта, част от програмата
„Интелигентна енергия Европа”
–
на Европейската
комисия.
Тези пет проекта са фокусирани върху ключовата роля на
местните власти за изпълнението на амбициозните цели в
областта на енергията и климата на Европейския съюз през
2020 г. чрез ефективно местно управление на
енергопотреблението. Партньорите работят върху
разработването и предаването на качествени местни Планове за
действие. Нещо повече, те подпомагат
Споразумението на
кметовете –инициатива на високо ниво, чрез реални,
управляеми и поддържани действия на местно ниво.
Проектите се стремят да преодолеят разминаването между
основните дейности на местно ниво и европейската енергийна
програма м
( етод отдолу нагоре) като включват устойчивата
енергийна политика в дейностите на общините. Вниманието е
насочено към формиране на необходимата политическа воля,
визия и амбиции, както и административен капацитет на
местните администрации с цел те да заработят като ефективни
енергийни лидери.
Този бюлетин описва накратко целите на всеки от проектите и
иновативните подходи, които се прилагат за популяризиране
обмена на знания и най-добрите практики за повишаване
капацитета на градските зони и градове при реализирането на
устойчиви енергийни решения. Водещите партньори обменят
идеи и споделят различни решения, а също така отварят широко
вратите на семинарите и посещенията, които организират, за
други проекти.

В проектите участват над 60 местни власти от 21 европейски
държави. Те обхващат пълния диапазон от енергийни,
социално-икономически, екологични и политически въпроси и
проблеми, пред които са изправени европейските местни
власти.

Изграждане на местно енергийно
самоуправление
Всеки от петте проекта има различна цел и резултати, но всички са
обединени от някои общи дейности, целящи да повишат
административния капацитет и да разпространят знания. По-долу са
описани някои от тези дейности.
„Взаимното обучение” включва групи от различни градове,
работещи по едни и същи въпроси, които оценяват помежду
си местните енергийни политики, програми и практики и дават
предложения за подобрения в дадени области. Тези, които
оценяват, се наричат „пиърс“ (peers), тъй като вече са се
сблъскали и намерили решение на въпроси, подобни на тези,
с които се сблъскват колегите им, чиято работа се проверява.
Най-голямото предимство на процеса е, че като „пиърс”, те
могат веднага да разберат целите на специалистите, които
посещават, проблемите им и сложността на средата, в която
работят. Като общ резултат от тази инициатива, партньорите
ще изготвят доклад и ръководство за взаимна работа.
Менторството включва наставничество от по-опитните общини
на тези, с по-малък опит. Някои от тези взаимовръзки се
улесняват от познаването на общите грижи; други печелят от
различията в перспективите, или от комбинираното стигане до
нови и иновативни решения на проблемите. Задачата на
ментора е да подкрепя, развива, стимулира и предизвиква.
Наблюдението е техника на обучение, при която персоналът
на общината прекарва известен период от време в някоя „поопитна” община, наблюдавайки как служителите ѝ изпълняват
професионалните си задължения. Всеки от тези „с тажове”
улеснява предаването на знания и опит и предоставя
възможност за непосредствено запознаване с това, как се
правят нещата на други места, а също така помага за
възникването на нови идеи за работа.
Обучение: Всички партньори организираха редица обучения,
в това число онлайн семинари, работни срещи, посещения на
място и конференции. В рамките на проекта Covenant
capaCITY се проведе също и програма за обучение на
обучаващи, по която бяха обучени експерти, работещи в
местните администрации, енергийни агенции или държавни
асоциации и мрежи, как да обучават персонала на общините,
занимаващ се с разработването на общински планове за
действие за устойчива енергия.

В светлината на
прожектора....
Петте проекта включват разнообразни
дейности. По-долу е дадена кратка
информация за всеки един от тях, като за да
получите повече информация натиснете бутона
'Прочети още'.

В продължение на три години, проектът CASCADE , ръководен
от EUROCITIES, ще вдъхновява подобренията в изпълнението
на устойчивите енергийни политики чрез три „каскадни” нива на
висококачествено свързване в мрежа и взаимен обмен на
знания в областта на възобновяемата енргия.
Научете повече за проведените шест посещения за взаимно
обучение по проекта CASCADE:
Прочети още

Проектът CONURBANT, ръководен от Община Виченца, цели
да помогне на средно-големите и малките градове в техния
градски район в приноса им към Споразумението на кметовете,
чрез изграждане на капацитет, използвайки взаимопомощта и
обучението между по-малко и повече опитните общини.

Научете повече за обмена на знания между опитните”
„
и
„обучаващите се” партньори в рамките на проекта CONURBANT:
Прочети още
Проектът Covenant capaCITY, ръководен от ICLEI, се стреми
да помогне на местните власти да осъществят напредък в
действията, свързани с местния климат и енергия –от
планиране до действие и до мониторинг. Главната цел на
проекта е да подпомогне разработването на Планове за
действие за устойчива енергия в Европа, предлагайки насоки,
инструменти и възможности за обучение. На местните власти в
Европа е предложена онлайн програма за обучение, която е
особено подходяща за новоизбраните политически лидери и
общинския персонал.
Научете повече за наскоро състоялата се конференция по
Планиране на енергийни дейности в рамките на проекта
Covenant capaCITY:
Прочети още

Про е к тъ т eReNet, ръководен от
Национален Технически
Университет Атина
НТУА)
(
, разглежда провинциалните
общности и конкретните пречки, които пречат на развитието им.
Целта на eReNet е да увеличи ефекта от местните дейности в
областта на енергията на провинциалните общности, чрез
създаването на интелигентна и интегрирана „Регионална мрежа
за онлайн енергийно обучение”, която да улесни предаването на
знания от по-опитните общности на тези с по-малък опит.

знания от по-опитните общности на тези с по-малък опит.
Научете повече за дейностите и инструментите за разработване
на ПДУЕ на проекта eReNet:
Прочети още
Проектът LEAP, с водещ партньор Асоциация за планиране в
града и държавата (TCPA)
, има за цел да повиши
компетентността на европейските местни власти във връзка с
поемането на инициативи и популяризирането на използването
на устойчива енергия и преминаването към нисковъглеродна
местна икономика.
Научете повече за седмицата, посветена на обучението,
състояла се в Хановер, като част от проекта LEAP:
Прочети още

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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