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în Strategiile lor pentru 
emisii reduse de carbon
SUPPORT este un proiect cofinanțat prin Programul Comisiei 

Europene pentru cooperare interregională Interreg Europe. 

Bugetul total al proiectul este de 1.898.731,00 Euro.

SUPPORT abordează dificultățile întâmpinate de multe orașe 

și regiuni partenere în implementarea politicilor privind 

energia durabilă și ajută autoritățile locale prin îmbunătățirea

coordonării instrumentelor de politică energetică și prin 

promovarea unei utilizări mai eficiente a fondurilor.

Contact
Sprijin pentru Autorități Locale 



Context și provocări
Multe orașe întâmpină dificultăți în punerea în aplicare 
a politicilor privind energia durabilă în teritoriile lor. În 
cadrul Convenției Primarilor, mai mult de 5.200 de 
municipalități au depus un Plan de acțiune Pentru 
Energie Durabilă (PAED), însă procesul de monitorizare 
evidențiază faptul că progresul în implementarea 
acțiunilor este mult mai lent decât era prevăzut, în 
special cele legate de eficiența energetică, începând cu 
investițiile în clădirile proprii ale administrațiilor.

Eficiența redusă a acțiunilor finanțate se datorează 
lipsei „masei critice” a ESCO-urilor privind finanțarea 
proiectelor de eficiență energetică, resurse umane 
calificate limitate, lipsa finanțării adecvate pentru 
implementarea acțiunilor energetice, și lipsa integrării/
acțiunile prea generice din cadrul PAED-urilor.

Cum abordează SUPPORT 
aceste provocări?
SUPPORT combină diferite tipuri de activități de 
învățare interregionale, pentru a încuraja schimburile 
de experiență între parteneri precum și între parteneri 
și părțile interesate.

Schimbul de cunoștințe și transferul celor mai bune 
practici ar trebui să ajute autoritățile locale să 
identifice și să depășească obstacolele în calea 
utilizării fondurilor FEDR și să pună în aplicare planuri 
de acțiune integrate pentru a îmbunătăți performanța 
instrumentelor lor de politică energetică și a cheltuirii 
fondurilor structurale în regiunile lor.

SUPPORT îmbunătățește coordonarea între autoritățile 
locale mai mici, pentru a asigura „masa critică” 
necesară pentru atragerea actorilor privați în proiecte 
de eficiență energetică.



Sarcinile și obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului SUPPORT este îmbunătățirea calității 
operaționale a fondurilor FEDR direcționate către administrațiile locale pentru 
strategii integrate de reducere a emisiilor de CO2, acordând o atenție deosebită 
reducerii deficitului de implementare a măsurilor de eficiență energetică și 
întăririi capacității autorităților locale în a utiliza în mod optim fondurile FEDR 
pentru strategii și acțiuni integrate în domeniul energiei durabile, de exemplu în 
contextul unor angajamente voluntare, cum ar fi Convenția Primarilor. Pentru a 
atinge acest obiectiv, sub-obiectivele SUPPORT sunt:

Identificarea, împreună cu grupurile părților interesate a obstacolelor în 
calea utilizării fondurilor FEDR și a planificării și a punerii în aplicare a 
planurilor și măsurilor energetice durabile integrate, îmbunătățind 
cunoștințele privind obiectivele energetice locale prin obținerea de informații 
despre oportunitățile și procedurile FEDR.

Identificarea practicilor curente de utilizare a instrumentului politic și 
colectarea și evaluarea bunelor practici de utilizare a fondurilor FEDR ca parte 
a strategiei financiare pentru autoritățile locale în implementarea măsurilor 
privind energia durabilă.

Dezvoltarea și/sau îmbunătățirea metodelor și instrumentelor de colectare 
a datelor existente, pentru a oferi o bază solidă pentru definirea planurilor de 
acțiune.

Sprijinirea organismelor decizionale ale partenerilor și ale autorităților de 
gestionare în ceea ce privește punerea în aplicare și îmbunătățirea 
programelor FEDR și consolidarea rolului de coordonare și de sprijin a 
actorilor/părților interesate de interes regional.

Întărirea capacității autorităților locale de a utiliza fondurile FEDR pentru 
implementarea planurilor și măsurilor integrate de energie durabilă și 
îmbunătățirea procesului decizional la nivel local, a monitorizării politicilor 
precum și a procesului de achiziții.

Facilitarea coordonării între autoritățile locale mai mici, pentru a asigura 
„masa critică” (agregarea proiectelor) necesară pentru atragerea actorilor 
privați (ESCO) în proiectele de eficiență energetică.

Promovarea implicării subiecților privați în implementarea acțiunilor legate 
de energie.
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