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Mayors in Action ondersteunt Coördinatoren van
het Burgemeestersconvenant in de begeleiding
van hun gemeenten bij de implementatie en
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monitoring van hun klima atactieplan

Wat is MAYORS IN ACTION?
Sinds mei 2014 hebben ongeveer 5700 gemeenten, die meer dan 185 miljoen inwoners
vertegenwoordigen, het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) ondertekend, met als
doel hun klimaatactieplannen te ontwikkelen en uit te voeren. Echter, om hun klimaatactieplannen
uit te voeren, hebben de lokale besturen nood aan ondersteuning en begeleiding om deze
doelstellingen te bereiken. Mayors in Action ondersteunt Coördinatoren en Ondersteuners
van het Burgemeestersconvenant in

de effectieve

begeleiding van hun gemeenten bij de

implementatie en monitoring van hun klimaatactieplannen.
De Coördinatoren en Ondersteuners spelen een
belangrijke rol in het geven van technische en
financiële ondersteuning aan de gemeenten, en
zijn succesvol om de meeste van hen in staat te
stellen hun klimaatactieplannen uit te werken en
bestaande belemmeringen te overwinnen. Dankzij
opleidings- en begeleidingsacties biedt Mayors in
Action de Coördinatoren en Ondersteuners de
mogelijkheid om de gemeenten in staat te stellen
om hun acties te implementeren door bestaande
tools en ervaringen uit verschillende omgevingen
te gebruiken, en om hen te helpen elkaar te
steunen naar een gemeenschappelijk doel.
Mayors in Action is een driejarig project, lopende tot februari 2017, en wordt gecofinancierd
door Intelligent Energy Europe.

Wat is het Burgemeestersconvenant?
Het Burgemeestersconvenant onderschrijft en steunt de inspanningen om een duurzaam
gemeentelijk energiebeleid te implementeren in Europa. Gemeenten spelen een cruciale rol
bij het verminderen van de gevolgen van de klimaatverandering, vooral omdat 80 procent van
het Europese energieverbruik en CO2-productie afkomstig is van stedelijke activiteit. Door hun
verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2-reductiedoelstelling
van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en deze zelfs te overtreffen.

Blijf op de hoogte van de laatste projectontwikkelingen van Mayors in Action via
Facebook, Twitter, YouTube en Flickr – @MayorsInAction.

Wat zijn de doel s tellingen ?
Kennis onder de Coördinatoren en Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant
opbouwen en versterken voor de ondersteuning van hun gemeenten.
Goede praktijkvoorbeelden tussen landen uitwisselen door opleiding, coaching
en rechtstreekse contacten tussen Coördinatoren en Ondersteuners op Europees
niveau.
Kleine en middelgrote EU steden begeleiden in de implementatie en monitoring van
hun SEAPs.
Garanderen dat het duurzaam energiebeleid wordt geconsolideerd in de gemeenten
tijdens en na het projectverloop.
De resultaten op grote schaal communiceren en de ondersteuningsstructuren voor
het Burgemeestersconvenant verder uitbouwen.

W ie k r ijg t onder s teuning ?
Coördinatoren van het Convenant zullen kunnen deelnemen aan een opleiding en
initiatieven van capaciteitsopbouw in functie van de uitvoering en monitoring van
SEAPs, waaronder rechtstreekse ondersteuning en coaching.
Ondersteuners van het Convenant krijgen toegang tot een scala aan mogelijkheden
om te netwerken, politieke strategieën uit te wisselen en technische en administratieve
ondersteuning aan te bieden aan gemeenten die het Convenant ondertekenden.
40 gemeenten zullen actief deelnemen aan het project via het volgen van opleidingen
en capaciteitsopbouw voor SEAP uitvoering en monitoring in de zes project landen
(België, Kroatië, Griekenland, Italië, Polen en Spanje).

Wat biedt de opleiding jou ?
Methodes om de implementatie en monitoring van de klimaatactieplannen te
versnellen door middel van analyse om haalbare technische en financiële oplossingen
te identificeren.
Een selectie van repliceerbare methodologieën,
praktijkvoorbeelden over klimaat en energie.

middelen

en

goede

Middelen om de goede praktijk toe te passen, met inbegrip van training, begeleiding,
lokale werkgroepen, rechtstreekse begeleiding en actiegerichte initiatieven.
Informatie over financiële mogelijkheden voor het bekostigen van energie-efficiënte
investeringen, evenals over de potentiële juridische en financiële belemmeringen en
hoe men deze kan overwinnen.

Wat zijn de voor delen ?
Deelnemen aan een op maat gemaakt programma om deelnemers te informeren
over strategieën voor de evaluatie van klimaatactieplannen, methodologieën voor
implementatie, methodes voor de zoektocht naar financiële opportuniteiten, en hoe
de communicatie en ondersteuning naar gemeenten te verbeteren. Dit programma
omvat:
• Internationale coaching en rechtstreekse maatregelen voor Ondersteuners en
Coördinatoren
• Europese en nationale trainingsessies voor Ondersteuners en Coördinatoren
• Lokale opleidingssessies voor lokale besturen
Netwerking en uitwisseling om synergieën op nationaal en internationaal niveau te
ontdekken.

