Esteu interessats en el MAYORS in ACTION?
CONTAC T EU - NOS !

Coordina dor del projecte: mayorsinaction@cittametropolitana.genova.it
Premsa i rel acions públiques: mayorsinaction@iclei.org
Pàgina web: www.mayorsinaction.eu
Facebook , T witter , You T ube, Flick r : @MayorsInAction
Co n s o rc i :

Àrea Metropolitana de Gènova (Coordinador) – www.cittametropolitana.
genova.it
Dipu tació de Barcelona – www.diba.cat
CRES – www.cres.gr
Ciu tat de Z agreb – www.zagreb.hr
PNEC – www.pnec.org.pl
Regió V ENE TO – www.regione.veneto.it
SOGESC A – www.sogesca.it
INTERLEUV EN – www.interleuven.be
ICLEI Europa – www.iclei-europe.org
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Què és MAYORS IN ACTION?

Quins són el s nos tr e s objec tius ?

Fins el Maig de 2014 més de 5700 municipis que representen més de 185 milions
d’habitants han signat el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, amb el compromís de

Enfortir i construir capacitat entre els Coordinadors i Promotors del Pacte per ajudar als seus
municipis.

desenvolupar i promoure el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAEs).

Transferir bones pràctiques d’un país a un altre mitjançant formació, coaching i aprenentatge
mutu entre estructures de Suport a nivell europeu.

Malgrat tot, per avançar en el seu PAES, el personal dels governs locals necessita

Assistir ciutats petites i mitjanes arreu d’Europa en la implementació i monitorizació dels seus PAES.

suport i formació per aconseguir aquests objectius. MAYORS in ACTION capacita
Coordinadors i Promotors del Pacte d’Alcaldes per assistir efectivament els seus
municipis a l’hora d’implementar i fer seguiment dels PAES.
Coordinadors i Promotors juguen un
paper clau en la dotació de suport tècnic
i financer als municipis i han tingut èxit en
possibilitar que molts d’ells desenvolupin
els seus PAEs i superin les barreres
existents. Mitjançant sistemes de tutoria
i coaching, MAYORS in ACTION permetrà
els

municipis

Promotors

dels

anar

Coordinadors

més

enllà,

els

i
hi

possibilitarà implementar accions amb la
utilització d’eines i experiències existents
en diversos camps, i els ajudarà a donarse suport mutu amb un objectiu comú.
MAYORS in ACTION és un projecte de tres anys, que durarà fins el Febrer del 2017,
i està cofinançat per l’Energia Intelligent per Europa.

Què és el Pacte d’Alcaldes?
El Pacte d’Alcaldes promou i suporta els esforços per implementar polítiques d’energia sostenible
desplegades per municipis a Europa. Els municipis juguen un rol vital en la mitigació dels efectes
del canvi climàtic, sobretot perquè un 80% del consum d’energia a Europa i de la producció de
CO2 prové de l’activitat urbana. Amb el seu compromís, els signataris del Pacte cerquen complir i
sobrepassar l’objectiu de la Unió Europea de reduir un 20 percent les emissions de CO2 l’any 2020.

Garantir que les polítiques d’energia sostenible es mantenen als municipis durant i després de
la vida del projecte.
Comunicar àmpliament els resultats i incrementar les Estructures de Suport en la iniciativa del
Pacte d’Alcaldes.

Qui pot r ebr e supor t ?
Els Coordinadors del Pacte es beneficiaran de la formació i del procés de capacitació que es centrarà
en la implementació i monitorització dels PAES, incloent suport en l’aprenentatge mutu i coaching.
Els Promotors del Pacte poden accedir a un ventall d’oportunitats per treballar en xarxa i
intercanviar estratègies polítiques, així com suport tècnic i administratiu a membres del Pacte.
40 municipis participaran activament en el projecte, en rebran formació i capacitació per la
implementació i monitoratge dels PAES en els sis països objectiu (Bèlgica, Croàcia, Grècia, Itàlia,
Polònia, i Espanya).

Que t ’ ofer ei x l a for m ació?
Mètodes per accelerar la implementació i monitorització dels PAES a través de l’anàlisi per
identificar solucions tècniques i financeres factibles.
Una selecció de metodologies replicables, eines i bones pràctiques en clima i energia.
Mitjans per transmetre bones pràctiques incloent formació, sistemes de coaching, grups de
treball local, tutories per aprenentatge mutu, i iniciatives orientades a l’acció.
Informació sobre oportunitats financeres per finançar inversions en energia eficient, així com
les barreres legals i financeres potencials i com superar-les.

Quins són el s benefici s ?
Participar en un programa fet a mida per informar els participants de les estratègies per avaluar
els PAES, metodologies per implementació, mètodes per generar oportunitats financeres, i com
millorar la comunicació i el suport amb els municipis. El programa inclou:
• Coaching internacional i accions d’aprenentatge mutu per Coordinadors i Promotors
• Sessions de formació Europees i Nacionals per Coordinadors i Promotors

Seguiu les darreres novetats del MAYORS in ACTION al
Facebook, Twitter, YouTube i Flickr – @MayorsInAction.

• Sessions de formació Locals per Governs Locals
Xarxa i intercanvi per descobrir sinèrgies a nivell nacional i internacional.

