Ενδιαφέρεστε για το “MAYORS in ACTION “;
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤ Ε ΜΑ ΖΙ ΜΑΣ !

Σ υ ντονισ τής του έργου: mayorsinaction@cittametropolitana.genova.it
Υ πεύθυ νος Δημοσίων σ χέσε ων: mayorsinaction@iclei.org
Ισ τοσε λ ίδ α : www.mayorsinaction.eu
Facebook , T witter , You T ube, Flick r : @MayorsInAction
Σ υ μμε τ έ χον τ ε ς :

Me tropolitan City of Genoa (Coordinator) – www.cittametropolitana.
genova.it
Prov ince of Barcelona – www.diba.cat
Κ ΑΠΕ – www.cres.gr
City of Z agreb – www.zagreb.hr
PNEC – www.pnec.org.pl
VENE TO Region – www.regione.veneto.it
SOGESC A – www.sogesca.it
INTERLEUVEN – www.interleuven.be
ICLEI Europe – www.iclei-europe.org

Ενδυναμώνοντα ς του ς Σ υντονιστές κ αι του ς
Υποστηρικ τές του Σ υμφώνου των Δημάρχ ων να
βοηθούν του ς Δήμου ς στην εφαρμογή κ αι την

w w w. m ayor s in ac t i on . eu

παρακολούθηση του Σ χεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργεια ς

Τι είναι το “MAYORS IN ACTION”;

Ποιοι είν α ι οι σ τόχοι μ α ς ;

Πάνω από 5700 Δήμοι που εκπροσωπούν περισσότερους από 185 εκατομμύρια κατοίκους έχουν υπογράψει
το Σύμφωνο των Δημάρχων έως το Μάιο του 2014, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να αναπτύξουν και στη
συνέχεια να εφαρμόσουν ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). Ωστόσο, για την επιτυχή εφαρμογή
ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), το προσωπικό των Δήμων χρειάζεται υποστήριξη και
εκπαίδευση για να επιτύχει τους επιμέρους στόχους του Σχεδίου. Το έργο “Mayors in Action” ενδυναμώνει
τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων ώστε να παρέχουν στρατηγική
καθοδήγηση στους Δήμους στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας (ΣΔΑΕ).
Οι Συντονιστές και οι Υποστηρικτές του Συμφώνου
των Δημάρχων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
τεχνική και οικονομική υποστήριξη των Δήμων
και έχουν ήδη επιτύχει να καθιστούν τους Δήμους
ικανούς να αναπτύξουν τα ΣΔΑΕ και να ξεπερνούν
υφιστάμενα εμπόδια. Μέσα από εκπαιδευτικές
δράσεις και διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων,
το έργο “Mayors in Action “ θα επιτρέπει στους
Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου

Να ενδυναμώσουμε και να αναπτύξουμε δεξιότητες στην υποστήριξη των Δήμων μεταξύ
των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων.
Να μεταφέρουμε παραδείγματα καλών πρακτικών ανάμεσα στις χώρες, μέσα από
εκπαιδευτικές δράσεις και διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταξύ των Υποστηρικτών
του Συμφώνου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Να ενισχύσουμε μικρούς και μεσαίους Δήμους στην Ευρώπη να εφαρμόσουν και να
παρακολουθήσουν το ΣΔΑΕ τους.
Να εξασφαλίσουμε ότι οι βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές διασφαλίζονται από τους
Δήμους κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργου.
Να επικοινωνήσουμε ευρέως τα αποτελέσματα και να αυξήσουμε τις Υποστηρικτικές
Δομές της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων.

Ποιου ς υ ποσ τηρίζου με;
τους Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων οι οποίοι ωφελούνται από τη διαδικασία
εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, επικεντρώνοντας στην εφαρμογή και την
παρακολούθηση των ΣΔΑΕ, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών της μεταξύ
τους αλληλεπίδρασης και εκμάθησης.
τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε ένα
εύρος δυνατοτήτων δικτύωσης και ανταλλαγής ιδεών για πολιτικές και στρατηγικές,
καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν στην τεχνική και οικονομική υποστήριξη των
μελών του Συμφώνου των Δημάρχων.
40 Δήμους που θα συμμετέχουν ενεργά στο έργο, λαμβάνοντας εκπαίδευση και
αναπτύσσοντας δεξιότητες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ΣΔΑΕ σε έξι
χώρες (Βέλγιο, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία).

των Δημάρχων να προχωρήσουν περισσότερο,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν
δράσεις,

χρησιμοποιώντας

ήδη

υπάρχοντα

εργαλεία και εμπειρίες σε διαφορετικές συνθήκες,

Τι σ α ς προσφέρει η εκ π α ίδε υ ση;
Μεθόδους για να επιταχύνετε την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΣΔΑΕ, μέσα
από ανάλυση που προσδιορίζει τις τεχνικά και οικονομικά εφικτές λύσεις.

και βοηθώντας τους να αλληλοϋποστηριχτούν, έχοντας ένα κοινό σκοπό.

Μία επιλογή μεθοδολογιών, εργαλείων και παραδειγμάτων καλών πρακτικών για το
κλίμα και την ενέργεια, με δυνατότητα επαναληψιμότητας.

Το έργο “Mayors in Action” είναι τριετές, θα διαρκέσει έως το Φεβρουάριο του 2017, και χρηματοδοτείται από

Τρόπους για τη διάδοση των καλών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, στρατηγικών εκμάθησης και εξειδίκευσης, τοπικών ομάδων εργασίας,
ομότιμων συνεργασιών αλληλεπίδρασης και στοχευόμενων πρωτοβουλιών.

το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe.

Τι είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων;

Πληροφορία σχετικά με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες επενδύσεων εξοικονόμησης
ενέργειας καθώς και πιθανά θεσμικά και οικονομικά εμπόδια και τρόπους υπέρβασής
τους.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων υποστηρίζει και ενισχύει την προσπάθεια να εφαρμοστούν βιώσιμες ενεργειακές
πολιτικές από την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει ένα πολύ κρίσιμο
ρόλο στην άμβλυνση των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι το 80% της συνολικής
ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη και της παραγωγής CO2 προέρχεται από αστικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τη δέσμευσή τους, οι μετέχοντες του Συμφώνου των Δημάρχων στοχεύουν στην επίτευξη και,
ενδεχομένως, στην υπέρβαση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 20% μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι
το 2020.
Ακολουθήστε τις τελευταίες εξελίξεις του έργου “MAYORS in ACTION” στο
Facebook, Twitter, YouTube και στο Flickr – @MayorsInAction.

Ποι α είν α ι τα ο φέ λ η;
Συμμετοχή σε ένα ειδικά διαμορφωμένο έργο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων σε
θέματα στρατηγικών για την αξιολόγηση των ΣΔΑΕ, μεθοδολογίας για την εφαρμογή των
ΣΔΑΕ, εύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων, και τρόπων βελτίωσης της επικοινωνίας και
της υποστήριξης των Δήμων. Το έργο περιλαμβάνει:
• Διεθνείς δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειρίας για τους Συντονιστές και
τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων
• Ευρωπαϊκά και Εθνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τοπικέ επίπεδο για τους εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης
Δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής για τη διερεύνηση συνεργειών σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.

