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SUPPORT

Cofinanțat prin programul European 

INTERREG EUROPE

Un proiect de cooperare 

interregională în vederea 

îmbunătățirii politicilor privind 

economia cu emisii scăzute 

de carbon. 
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Durata proiect: 54 luni

Ianuarie 2017 – iunie 2021

Buget total:

2 mil. euro

11 parteneri din 9 țări europene

SUPPORT

Sprijin pentru autorități locale în strategiile pentru emisii 

scăzute de carbon
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• IRENA - Agenția Regională de Energie din Istria 
ltd. (HR) – coordonatorul proiectului 

• Agenția de Promovare a Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii din Bulgaria (BG) 

• Agenția de Energie din Rhineland-Palatinate (DE) 

• Agenția de Dezvoltare Anatoliki S.A. a Autorităților 
Locale din Salonicul de Est (EL) 

• Federația Municipalităților și Provinciilor din 
Andalusia (FAMP) (ES) 

• Centrul pentru Monitorizarea Activităților de Afaceri 
și Investiții din Sectorul Energetic (HR) 

• Climate Alliance Italia (IT) – consultantul tehnic al 
proiectului 

• Regiunea Metropolitană a Orașului Roma (IT) 

• Comitetul Regional Gozo - Agenția de Dezvoltare 
Gozo (GDA) (MT) 

• Agenția Locală a Energiei Alba - ALEA (RO) 

• Agenția de Energie pentru Suedia de Sud-Est (SE) 

Partenerii proiectului
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Obiectivele proiectului

 SUPPORT sprijină autoritățile 

locale în implementarea politicilor 

pentru energie durabilă prin 

îmbunătățirea coordonării 

instrumentelor de politică 

energetică și prin promovarea 

utilizării mai eficiente a 

oportunităților de finanțare.
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 SUPPORT urmărește îmbunătățirea 

calității operaționale a fondurilor 

FEDR (Fondul European de 

Dezvoltare Regională) destinate 

administrațiilor locale pentru strategii 

integrate de reducere a emisiilor de 

CO2, precum și întărirea capacității 

autorităților locale în folosirea optimă 

a fondurilor FEDR pentru strategiile 

și acțiunile privind energia durabilă 

integrată. 

Obiectivele proiectului
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▪ Prin acest proiect ALEA își propune 

sprijinirea autorităților locale din județul 

Alba în punerea în aplicare a politicilor 

energetice durabile din cadrul 

instrumentului de politică energetică –

”Masterplanul energetic al județului 

Alba”, aprobat de către Consiliul 

Județean Alba.  

Obiectivele ALEA în cadrul proiectului
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✓ Implementarea mai eficientă a instrumentelor 
de politică energetică printr-un acces mai 
informat și competent la fonduri publice și 
private și printr-o utilizare mai eficientă a 
fondurilor structurale pentru investiții legate de 
energie; 

✓ Reducerea semnificativă a consumului de 
energie și a emisiilor aferente de GES; 

✓ Implicare mai puternică a sectorului privat în 
implementarea acțiunilor legate de energie; 

✓ Întărirea capacității actorilor regionali în 
implementarea politicilor energetice durabile; 

✓ Integrarea mai eficientă a Planurilor de 
Acțiune pentru Energie Durabilă - PAED și a 
altor instrumente de planificare energetică în 
cadrul de reglementare regională și locală, ex. 
– Programe de Îmbunătățire a Eficientei 
Energetice - PIEE. 

Rezultate vizate ale proiectului
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Proiectul combină cinci tipuri de activități de învățare 
inter-regionale: 

1) Schimb de experiență între parteneri în cadrul 
unor seminarii interregionale, combinate cu vizite 
de studiu și grupuri de lucru tematice pentru 
analiza în comun a celor mai bune practici / studii 
de caz; 

2) Învățare reciprocă cu părțile interesate 
(stakeholders) în cadrul unor ateliere regionale; 

3) Implicarea părților interesate în colectarea și 
sistematizarea datelor în timpul atelierelor 
regionale; 

4) Sprijin tehnic și metodologic oferit de partenerul 
consultativ al proiectului în timpul seminariilor
inter-regionale, al atelierelor de lucru regionale 
precum și în conferințe internaționale. 

5) Diseminarea rezultatelor către publicul larg prin 
conferințe regionale și printr-o conferință 
internațională finală. 

Activitățile principale ale proiectului
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✓ Organizarea întâlnirii de lansare a proiectului 

la nivel european; 

✓ Realizarea elementelor vizuale și a  strategiei 

de comunicare

✓ Crearea structurii de bază a documentului de 

analiză a contextului regional (ACR); 

✓ Crearea rețelei de stakeholders; 

✓ Lansarea chestionarului dedicat 

stakeholdersilor proiectului SUPPORT care 

are drept scop oferirea de input pentru ACR;

✓ Organizarea evenimentului de start (kick off) 

al proiectului in România;

✓ Realizarea primului draft al analizei a 

contextului regional (ACR); 

Activitățile realizate până în prezent
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✓ Organizarea primului Workshop 

Regional pentru Stakeholders

✓ Elaborarea primului Newsletter

✓ Realizarea broșurii proiectului

✓ Updatarea draftului de analiză a 

contextului regional (ACR)

✓ Extinderea rețelei de stakeholders; 

✓ Identificarea cazurilor de bună practică 

la nivel regional în domeniul economiei 

cu emisii scăzute de carbon

✓ Realizarea primului raport semestrial 

de implementare a proiectului

Activități care urmează



Projects media

www.interregeurope.eu/support


