CUM VĂ PUTEȚI FINANȚA
ACȚIUNILE DVS. LOCALE
ÎN MATERIE DE
ENERGIE ȘI CLIMĂ?
Inspirați-vă de la orașele și regiunile
Convenției primarilor!
€

€

€

€

Semnatarii Convenției primarilor privind clima și energia întreprind acțiuni locale
pentru a atenua schimbările climatice, a se adapta la consecințele inevitabile
ale acestora și a le oferi cetățenilor lor acces la o energie sigură, durabilă și la
prețuri accesibile.
Orașele Convenției primarilor s-au angajat să elaboreze planuri de acțiune privind
energia durabilă și clima pentru 2020 și 2030. Pentru a asigura implementarea
lor cu succes în pofida bugetelor publice limitate, semnatarii Convenției găsesc
modalități de a mobiliza investițiile necesare.
În această broșură, veți găsi povești de succes ale unor orașe și regiuni din
întreaga Europă care au reușit să găsească finanțare. Exemplele sunt grupate
în trei secțiuni:
Deblocarea oportunităților de investiții cu ajutorul fondurilor UE
Instituirea unor scheme de finanțare inovatoare
Sprijinirea inițiativelor cetățenilor.
Sperăm că veți explora cu plăcere aceste acțiuni de finanțare creative și
ambițioase și că veți găsi în ele inspirație pentru acțiunile dvs. locale în
materie de energie și climă!

DEBLOCAREA OPORTUNITĂȚILOR DE INVESTIȚII
CU AJUTORUL FONDURILOR UE
Regiunea Marche, Italia

DATE ȘI CIFRE

Folosirea fondurilor europene de dezvoltare
regională (FEDR) pentru sprijinirea acțiunilor
de mobilitate urbană durabilă
1,54 milioane
de locuitori

Coordonator
teritorial din 2012

Finanțare disponibilă: 7,35 milioane EUR
(FEDR)
Beneficiari: Autorități locale individuale și/sau
grupate, societăți locale de transport public
Perioada de implementare: 2014-2020

Oferă sprijin pentru 32 de orașe
semnatare ale Convenției
La fel ca multe alte regiuni italiene, Marche a integrat
pe deplin Convenția primarilor în programele sale
de finanțare, sprijinind astfel municipalitățile în
îndeplinirea angajamentelor lor asumate în cadrul
Convenției. Regiunea Marche pune bazele decarbonizării transportului urban, oferind autorităților
locale din regiune fonduri pentru instituirea
unor sisteme de transport inteligente, crearea
infrastructurii de încărcare pentru vehiculele
electrice și construirea unor noi noduri de transport
multimodal care să le permită cetățenilor să facă
mai eficient naveta cu trenul, cu autobuzul sau cu
bicicleta.

Wrocław, Polonia
Orașele gestionează direct fondurile structurale
europene (fonduri FEDR) pentru a implementa
investiții teritoriale integrate
637 683 de locuitori

Semnatar
din 2016

S-a angajat să atingă obiectivele
Convenției primarilor în materie
de atenuare și adaptare pentru 2030

gie-cheie ITI, dat fiind că 30 % din locuitorii provinciei
trăiesc în această aglomerare urbană. Prin strategia
sa ITI, aglomerarea Wrocław a creat un parteneriat
cu adevărat incluziv alături de toate părțile interesate, asigurându-se că fondurile europene pe care
le gestionează sunt cheltuite într-un mod eficient și
eficace pentru a stimula tranziția spre emisii reduse
de carbon în această regiune.
DATE ȘI CIFRE
Finanțare disponibilă: 300 milioane EUR
Suprafața acoperită: 15 districte administrative
locale din aglomerarea Wrocław
Principalele domenii de investiții:

Sute de autorități locale din întreaga Europă sunt
responsabile de gestionarea directă a unei părți
semnificative din fondurile FEDR pentru implementarea unor strategii integrate de dezvoltare urbană
durabilă. Investițiile teritoriale integrate (ITI) reprezintă un instrument-cheie pentru implementarea
acestor strategii, încurajând legăturile urban-rural și
reunind toți actorii locali într-o strategie de investiții
coerentă. Provincia Silezia Inferioară a încredințat
aglomerării Wrocław sarcina de a institui o strate-

81 milioane EUR pentru o economie cu
emisii reduse (de ex. cogenerarea de înaltă
eficiență, implementarea de acțiuni ale
planurilor vizând economia cu emisii reduse
de carbon)
42 milioane EUR pentru transporturi
(de ex. crearea unor noduri multimodale,
modernizarea rețelelor feroviare, construcția
unor piste pentru biciclete)
41 milioane EUR pentru dezvoltarea
antreprenoriatului (de ex. noi modele
de afaceri pentru IMM-uri)
Perioada de implementare: 2014-2020

INSTITUIREA UNOR SCHEME DE FINANȚARE INOVATOARE
Almada, Portugalia
Un fond reînnoibil (de tip „revolving”) pentru
finanțarea comună a acțiunilor locale de
atenuare și adaptare la schimbările climatice
169 700
de locuitori

Semnatar
din 2009

S-a angajat să atingă
obiectivul de atenuare
al Convenției primarilor
pentru 2020:

CO2
22 % până
în 2020

Almada este una dintre cele 18 municipalități din
Regiunea metropolitană Lisabona. În 2009, orașul a
instituit „Fondul climatic Almada pentru reducerea
emisiilor de carbon”. Fondul își propune să reducă
amprenta de carbon a Almadei prin finanțarea
investițiilor de atenuare a schimbărilor climatice
(eficiența energetică, energia din surse regenerabile)
și de adaptare la acestea în domenii-cheie precum
eficiența energetică a clădirilor, producția de energie din surse regenerabile la scară mică, utilizarea
speciilor native pentru promovarea funcțiilor și rezilienței ecosistemice în cadrul structurii urbane ecologice de la nivel local și îmbunătățirea adaptării la
schimbările climatice și a atenuării acestor schimbări

Regiunea Rodopi, Bulgaria
Primul punct unic pentru renovările de eficiență
energetică ale clădirilor din sud-estul Europei

400 000 de locuitori
Constă, în principal,
din municipalități
de dimensiuni mici
cu mai puțin de
20 000 de locuitori

7 municipalități
din regiune sunt
semnatare:
Banite, Cepelare,
Smolean, Nedelino,
Brațigovo, Rudozem
și Zlatograd

Regiunea Rodopi din sudul Bulgariei are un potențial
local semnificativ pentru proiectele de reabilitare a
clădirilor și integrarea energiei din surse regenerabile în mixul său energetic. Totuși, există o lipsă
de capacitate administrativă, colaborare și eforturi
de grupare în rândul municipalităților din regiune
pentru a putea beneficia de condiții de finanțare
favorabile pentru proiectele de renovare vizând
eficiența energetică. Aici a intervenit proiectul CITYnvest finanțat în cadrul Orizont 2020. Cu sprijinul GRE
Liège (agenția pentru dezvoltare a provinciei Liège
din Belgia), al Centrului pentru energie din Sofia

prin captarea CO2. Participarea orașului la proiectul
„INFINITE Solutionsˮ, finanțat de UE, a făcut posibilă
transformarea fondului într-un fond de tip revolving
în 2016. Aceasta înseamnă că economiile de costuri
obținute din implementarea măsurilor de atenuare
și adaptare la schimbările climatice se reîntorc acum
direct în fond, asigurând un efect de levier durabil
al fondului și stimulând și alte investiții în abordarea
schimbărilor climatice și accelerarea tranziției spre
energia curată în Almada.
DATE ȘI CIFRE
Dimensiunea fondului revolving în 2016:
500 000 EUR
Realizări 2009-2016:
Investiții totale: 1,6 milioane EUR
Emisii de CO2 evitate anual: 953 tone

Consum de energie redus anual: 3 000 MWh
Economii financiare pentru municipalitate:
375 000 EUR
Perioada de implementare: fondul este
operațional din 2009

Mai multe informații:
www.energy-cities.eu/infinitesolutions

și al Asociației municipalităților din Rodopi, echipa
CITYnvest a conlucrat cu succes cu municipalitățile
din regiunea Rodopi pentru a crea primul punct unic
pentru reabilitare energetică din sud-estul Europei.
Punctul unic sprijină municipalitățile din Rodopi în
gruparea proiectelor și în identificarea unor soluții
de finanțare adaptate, acționând și ca un centru
de cunoștințe. De asemenea, centrul promovează
utilizarea contractelor de performanță energetică în
regiune, oferind astfel pieței de eficiență energetică
o bază solidă și durabilă pentru viitor.
DATE ȘI CIFRE
42 de clădiri municipale identificate pentru
reabilitare în regiune
Nevoi de investiții: 11,5 milioane EUR
Îmbunătățiri în materie de iluminat public
identificate în 46 de așezări din regiune
Nevoi de investiții: 1,7 milioane EUR
Economii de energie preconizate: 8,8 GWh/an
Perioada de implementare: prevăzută a
începe în toamna anului 2017
Mai multe informații: citynvest.eu

SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR CETĂȚENILOR
Utrecht, Olanda
Municipalitățile facilitează dezvoltarea
spațiilor urbane verzi sub responsabilitatea
comunității
330 772
de locuitori
S-a angajat să atingă
obiectivul de atenuare
al Convenției primarilor
pentru 2020:

Semnatar
din 2008

CO2
30 % până
în 2020

Utrecht are o îndelungată tradiție de conlucrare
cu cetățenii săi pentru conceperea infrastructurii
orașului împreună. Prin inițiativa sa vizând elaborarea unor planuri de vecinătate verde (PVV),
Utrecht și-a invitat cetățenii să propună idei de
îmbunătățire a cantității și calității spațiilor verzi
din oraș, o măsură-cheie pentru adaptarea la
schimbările climatice, îmbunătățirea biodiversității
și atenuarea efectului de insulă termică urbană.
După realizarea unui studiu de fezabilitate cu privire
la ideile propuse, Utrecht a alocat un buget de
500 000 EUR pentru fiecare dintre cele 10 PVV-uri și
a încurajat cetățenii să își autogestioneze proiectele
(adică prin îngrijire și întreținere continuă). În plus,
fiecare PVV a obținut o cofinanțare suplimentară,

Quiévrain, Belgia
Stimularea comunităților solidare locale de energie
prin parteneriate municipalitate-cooperative
6 706
locuitori
S-a angajat să atingă
obiectivele de atenuare
și adaptare ale
Convenției primarilor
pentru 2030:

Semnatar
din 2015

CO2
40 % până
în 2030

Comunitățile locale de energie sunt un instrument-cheie în promovarea sprijinului public pentru
tranziția energetică, implicând în mod direct cetățenii în asigurarea de energie din surse regenerabile. De asemenea, acestea sporesc flexibilitatea
sistemului energetic și asigură faptul că investițiile
și locurile de muncă rămân în cadrul teritoriului.
Municipalitățile valone, Quiévrain și Dour, au înțeles
valoarea adăugată pe care comunitățile de energie
o aduc la nivel local. Quiévrain și Dour au facilitat
funcționarea continuă a comunității locale de energie

în medie de 175 000 EUR, din diverse surse publice
și private, cum ar fi Provincia Utrecht, Compania
de Apă din Utrecht, asociațiile și cooperativele de
locuințe sau organizațiile comunitare. Prin PVV-urile
din Utrecht, locuitorii și-au înverzit acoperișurile, au
sporit varietatea de floră și faună din parcuri și au
extins numărul de grădini cu culturi ecologice de
plante comestibile.
DATE ȘI CIFRE
10 planuri de vecinătate verde care acoperă
întregul oraș Utrecht
140 de proiecte implementate și/sau aprobate
Volumul de finanțare pentru fiecare PVV:
cca. 675 000 EUR
500 000 EUR din partea municipalității
din Utrecht
175 000 EUR sub formă de cofinanțare
din surse publice și private
Cum sunt cheltuite fondurile în cadrul
fiecărui PVV:
595 000 EUR pentru implementare
80 000 EUR pentru proces (facilitarea
participării, dezvoltarea ideilor)
Perioada de implementare: din 2010

„Les Moulins du Haut Paysˮ,
prin crearea unui parteneriat
cu cooperativa cetățenească
„Émissions zéro”. Participațiile și
drepturile de vot sunt împărțite
în mod egal între municipalități
și cooperativa cetățenească
(50/50), asigurându-se astfel că
deciziile luate sunt echitabile și
în beneficiul tuturor părților.
DATE ȘI CIFRE
Producția totală de energie din surse
regenerabile a celor două turbine eoliene:
9 980 MWh
Numărul total de gospodării alimentate:
2 800
Cantitatea anuală de emisii de CO2 evitate:
4 400 tone
Volumul de investiții al structurii:
1,1 milioane EUR
Profit în 2015: 366 653 EUR
Perioada de implementare: din 2015

Această broșură este disponibilă în toate limbile UE în biblioteca online
a Convenției primarilor.
Aflați mai multe despre soluțiile de finanțare pentru acțiunile dvs.
în materie de energie și climă din ghidul nostru interactiv!
www.eumayors.eu > Sprijin > Instrumente de finanțare

Oficiul UE pentru Convenția primarilor este responsabil cu

CONTACT

coordonarea generală a inițiativei în Europa. Este alcătuit din rețele
de autorități locale și regionale: Energy Cities, Climate Alliance,
CEMR, EUROCITIES, FEDARENE și ICLEI Europe.
Oficiul pentru Convenția primarilor
63-67 rue d’Arlon, 1040 Bruxelles – Belgia
press@eumayors.eu
@eumayors
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