1

Pagina

SELECTAREA
AUTORITĂȚILOR LOCALE
BENEFICIARE ALE
PROIECTULUI SIMPLA
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PROIECTUL SIMPLA SPRIJINĂ AUTORITĂTILE LOCALE ÎN
PLANIFICAREA ENERGIEI ȘI MOBILITĂTII SUSTENABILE
ÎMPREUNĂ
Cursul „SIMPLA - Energia și mobilitatea planificate împreună” este organizat în cadrul proiectului
SIMPLA - planificarea durabilă integrată multisectorial, care implică șase țări (Italia, Austria, Spania,
Bulgaria, Croația, România) și care este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Orizont 2020.
Proiectul vizează orașe și agregări ale lor cu o populație între 50.000 și 350.000 de locuitori. Orașele
participante pot avea scenarii de început diferite: au dezvoltat deja un PAED sau PMUD (sau ambele),
urmează să dezvolte unul din acestea (sau ambele) însă în orice caz aceste autorități trebuie să aibă în
vedere procesul de armonizare a acestor planuri astfel încât să maximizeze sinergiile și eficiența
implementării lor la nivel local.
SIMPLA oferă un pachet integrat de sprijin autorităților locale pentru armonizarea PAED cu PMUD care
sunt planuri strategice recunoscute la nivelul UE, și care, deși au perspective diferite, împărtășesc
același scop: reducerea emisiilor de poluanți și promovarea dezvoltării urbane durabile.
Pachetul integrat de sprijin pentru consolidarea capacităților cuprinde training adaptat la specificul
național, webinare, precum și sprijin de la experți dedicați, pentru a dezvolta planuri armonizate.
Sesiunile de training si coaching dedicate, bazate pe o metodologie solidă concepută la nivel
transnațional, vor duce la dezvoltarea armonizată a planurilor energetice și de mobilitate durabilă.
Participarea la activitățile de training și toate materialele de instruire sunt oferite gratuit. Proiectul va
finanța o parte din cheltuielile de deplasare, de masă și de cazare ale participanților.
În România cursul de training este organizat de Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA și se va
desfășura în lunile mai-iunie 2017 (24, 25 mai, 14, 15, 28, 29 iunie).

MAI MULTE INFORMATII ȘI DETALII, PE SITE-UL PROIECTULUI
LA ADRESA: HTTP://WWW.SIMPLA-PROJECT.EU/RO

ABREVIERI:
CoM - Convenția Primarilor pentru climă și energie
PAED - Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă
PAEDC - Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă
PMUD - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
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CERINTE ADMITERE PARTICIPANTI
Participarea este rezervată autorităților locale (orașe sau agregări ale acestora), cu o populație
cuprinsă între 50.000 și 350.000 de locuitori. Autorităților locale li se cere să-și desemneze
reprezentanți în calitate de participanți la activitățile proiectului din rândul persoanelor responsabile
pentru planificare, mediu sau alți experți tehnici. Doi reprezentanți sunt recomandați a lua parte de la
fiecare autoritate locală, unul fiind responsabil cu probleme legate de energie / mediu (deci și pentru
PAED / PAEDC), iar celălalt fiind responsabil cu probleme legate de mobilitate (deci și pentru PMUD).
Condiții individuale legate de context vor fi evaluate.

RAMBURSAREA PARTICIPANTILOR
Participarea la activitățile de training și toate materialele de instruire sunt oferite gratuit.
Proiectul va acoperi în plus următoarele costuri pentru participanți:
•

Cazare la un hotel local pentru participanții care locuiesc la peste 80 de km
distanță de locul unde se desfășoară activități de training;

•

Masa de prânz în zilele în care sunt organizate sesiuni de curs;

•

O cină organizată de partenerul național;

CRITERII DE SELECTIE
O comisie de evaluare va procesa cererile primite pe baza informațiilor conținute și în CV-urile atașate,
precum și în alte documente furnizate, legate de cerințelor de admitere și de următoarele criterii:

1. MOTIVAREA PARTICIPĂRII

Corespondența între obiectivele autorității locale și cele ale proiectului SIMPLA (să fie
demonstrată prin documente oficiale - de exemplu, decizii ale consiliul local sau ale
cabinetului primarului, declarație a primarului sau a altui politician local, documente de
planificare locale, politici existente, măsuri puse în aplicare și acțiuni, etc.) - max. 25 de
puncte (inclusiv puncte bonus):
•

Fără corespondență: 0 puncte

•

Corespondență în mica măsură: 5 puncte

•

Corespondență parțială dar suficientă: 10 puncte

•

Corespondență într-o măsură satisfăcătoare: 15 puncte

•

Corespondență completă: 20 puncte

Puncte bonus: 5 puncte suplimentare vor fi acordate autorităților locale care au prezentat o scrisoare de
sprijin la momentul propunerii proiectului SIMPLA.
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2. POPULATIA DE REFERINTĂ

Populația de referință a orașului implicat sau a agregării de orașe care aplică - max. 20 de puncte
(inclusiv puncte bonus):
•

50.000 – 60.000 locuitori: 3 puncte

•

60.001 – 70.000 locuitori: 6 puncte

•

70.001 – 80.000 locuitori: 9 puncte

•

80.001 – 100.000 locuitori: 12 puncte

•

100.001 – 350.000 locuitori: 15 puncte

Puncte bonus: 5 puncte suplimentare vor fi acordate autorităților locale din teritoriile pilot SIMPLA.

3. PARTICIPAREA LA CONVENTIA PRIMARILOR
max 20 puncte (inclusiv puncte bonus):
•

Autoritatea locală a semnat Convenția Primarilor cu 1 an în urmă sau mai
puțin, dar nu a prezentat încă un PAED la secretariatul CoM: 5 puncte

•

PAED-ul a fost adoptat de către Consiliul local și a transmis
către Biroul Convenției Primarilor după 2015: 10 puncte

•

PAED-ul a fost adoptat de către Consiliul local și transmis către Biroul Convenției
Primarilor înainte de 2015, fiind trimis și un prim raport de monitorizare: 15 puncte

Nu se vor acorda puncte în următoarele cazuri:
1) Autoritatea locală nu a aderat la Convenția Primarilor;
2) Autoritatea locală a aderat la Convenția primarilor cu mai mult de 1 an
în urmă dar nu a transmis PAED-ul către Biroul Convenției Primarilor;
Puncte bonus: 5 puncte suplimentare vor fi acordate autorităților locale care au decis să realizeze
actualizarea unui PAED existent către PAEDC (dovezi necesare).
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4. PLANURI DE MOBILITATE ȘI DE TRAFIC
max 15 puncte:
•

Autoritatea locală are planuri de trafic / mobilitate, aprobate în urmă cu 5 - 10 ani și
planuri concrete (dovezi necesare) pentru realizarea actualizării: 5 puncte

•

Autoritatea locală are planuri concrete (dovezi necesare) pentru dezvotarea unui PMUD
sau se află în procesul de dezvoltare al unui astfel de plan: 10 puncte

•

Autoritatea locală a dezvoltat deja un PMUD: 15 puncte

5. RELEVANTA PERSOANELOR SELECTATE

Relevanța rolului, a atribuțiilor și competențelor decizionale ale persoanelor desemnate pentru
participarea la curs în raport cu obiectivele proiectului: maxim 20 de puncte atribuite în următorul fel:
•

Fără corespondență: 0 puncte

•

Corespondență în mică măsură: 5 puncte

•

Corespondență parțială dar suficientă: 10 puncte

•

Corespondență într-o măsură satisfăcătoare: 15 puncte

•

Corespondență completă: 20 puncte

6. PARTICIPARE LA CURSURI DE TRAINING ANTERIOARE
Participare la curs(uri) de training anterior(e) precum și experiența profesională a persoanelor numite
pentru participare: max. 15 puncte atribuite după cum urmează:
•

Fără corespondență: 0 puncte

•

Corespondență în mică măsură: 5 puncte

•

Corespondență parțială dar suficientă: 10 puncte

•

Corespondență completă: 15 puncte

Pe baza punctajului obținut, comisia de evaluare va elabora o listă de clasificare, iar instituțiile care
aplică vor fi admise în ordinea descendentă a punctajului, nedepășind numărul total de 14.
În cazul punctajelor egale, preferința se va acorda autorității locale cu cel mai mare scor în categoria
„corespondența dintre obiectivele instituției implicate și cele ale cursului”.
În cazul unor punctaje egale și după această departajare, vor fi preferate instituțiile cu cea mai mare
populație.
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CUM SĂ APLICATI
Formularul de aplicație se poate găsi la: http://www.simpla-project.eu/ro
Formularul, completat în totalitate de către autoritatea locală (cereri de la simple persoane fizice nu vor
fi luate în considerare), ștampilat și semnat de reprezentantii legali și cu CV-urile atașate ale
potențialilor participanți, precum și alte documente relevante, trebuie să fie trimise până în 12 mai 2017
ora 12.00:
•

Prin poșta la adresa: Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA, Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr.9,
Jud. Alba. Pentru evaluarea aplicației, data poștei va fi luată în considerare.

•

Prin email: contact@alea.ro

•

Prin fax: 0258813403

CERTIFICAT DE PARTICIPARE
Participanților care vor fi participat la cel puțin 80% din activitățile de training (5 zile) li se vor acorda
câte un certificat de participare pentru întregul curs. Aceste certificate atestă participantului la
trainingul SIMPLA dobândirea unor competențe relevante în domeniul planificării energiei și mobilității
durabile în concordanță cu metodologiile europene.

CONTACT
Florin Andronescu, manager proiect SIMPLA în România
Tel: 0755093350
Email: contact@alea.ro

1.Formularul de înscriere ar trebui să fie semnat de reprezentantul legal al Autorității locale sau de o persoană în funcție de conducere
relevantă în departamentele responsabile de mobilitate sau energie. Cu toate acestea, un punctaj mai mare va fi acordat în cazul în care
formularul va fi semnat de primar, viceprimar sau consilier pentru domeniile de referință.

