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Butlletí
Mitjançant sistemes de tutoria i coaching, MAYORS in ACTION permetrà els municipis dels Coordinadors i
Promotors anar més enllà, els hi possibilitarà implementar accions amb la utilització d’eines i experiències
existents en diversos camps, i els ajudarà a donar-se suport mutu en un objectiu comú.El MAYORS in ACTION
és un projecte de tres anys, operatiu des del Febrer del 2017, i està cofinançat per Energia Intelligent per
Europa. 							
           www.mayorsinaction.eu

News
Santorso involucra els seus ciutadans en el seu PAES

El Vèneto promou la implementació de PAES en municipis locals

La Comunitat de Santorso està posant el

El govern regional del Vèneto ha

seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

publicat una sèrie de directrius per

(PAES) en mans dels ciutadans, donant-los

ajudar els municipis que han signat

l’oportunitat de fer aportacions per mitjà

el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses a

d’una sèrie d’esdeveniments participatius

assolir els seus ambiciosos objectius.

per a la innovació. Aquestes activitats són

El 2014, la regió va facilitar suport

una continuació de Covenant capaCITY

financer directe per a la preparació i

amb implicació en Mayors in Action

implementació

de

PAES

locals,

(Alcades en Acció, MiA per les inicials en anglès)..

impulsant les noves adhesions i

Els últims mesos, s’han realitzat una sèrie d’actes públics per presentar

donant suport als ja existents.

les accions incloses en el PAES de Santorso i la recerca desenvolupada

S’ha publicat el document «Directrius

per quatre enginyers, la qual defineix la necessitat local d’eficiència

per a la preparació del PAES per

energètica, per exemple, rehabilitant habitatges. També es va posar en

donar suport a les autoritats locals»

marxa un procés participatiu per debatre l’estratègia, les actuacions

per atendre millor els municipis en la implementació dels seus PAES. Es va

prioritàries i els mitjans de comunicació amb el públic en general.

desenvolupar a partir de les aportacions de tota la regió i dóna informació

Davide Sabbadin, coordinador d’energia a Legambiente Veneto,

útil tant per a aquelles autoritats locals que s’adhereixen al Pacte per

va fer una introducció sobre experiències i casos de bones

primera vegada, com per a aquelles que ja n’eren signatàries anteriorment.

pràctiques de participació ciutadana en la implementació de PAES,

Les directrius es van presentar en una conferència que va tenir lloc el 24 de

així com exemples d’aquesta participació com ara la constitució

febrer de 2015 a Venècia (Itàlia), junt amb instruments financers regionals

de grups o cooperatives de compra d’energia.   El 29 de gener es

per promoure la implementació de PAES. Durant la conferència, es va

va dur a terme un exercici per definir com s’implementarien les

presentar el projecte Mayors in Action als participants i diversos municipis

accions dels PAES. Es preveuen noves trobades durant el 2015.

del Vèneto que ja actualment implementen PAES van debatre sobre les

Per a més informació sobre el PAES de Santorso i activitats relacionades visiteu

seves experiències i van exposar exemples de bones pràctiques.

› santorsosostenibile.it

Per a més informació:

Ciutats croates cooperen en la implementació de PAES
En un taller realitzat el 16 d’octubre
de 2014 a Zagreb es van destacar 15

› regione.veneto.it

Mayors in Action al taller de capacitació de ManagEnergy a Grècia

exemples de bones pràctiques en

El Ministre grec de Medi Ambient,

la implementació de PAES. El taller

Energia i Canvi Climàtic, Yiannis

es va centrar a enfortir la capacitat

Maniatis, ha dit que l’eficiència

administrativa i permetre el treball en

energètica és un impulsor clau per a l’economia Grega. Les declaracions les

xarxa dels governs locals croats per a la implementació de PAES. Hi van

va fer durant el taller  ‘Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible en municipis

assistir representants de Bjelovar, Gospić, Karlovac, Slunj, Sveta Nedelja i

grecs: implementació, finançament i seguiment’, organitzat per

Velika Gorica.

ManagEnergy, a Nafplio, antiga capital de Grècia, el 17 d’octubre de 2014.

Les mesures orientades a les millors pràctiques presentades van incloure

Hi van assistir més de 50 participants de ciutats i municipis de tota la regió.

subvencions per millorar l’eficiència energètica a les llars i en empreses

Al taller, els participants van aprendre exemples de bones pràctiques i

privades; enllumenat públic més eficient; mesura, monitoratge i gestió de

van debatre sobre les barreres i les oportunitats dels projectes d’energia

l’energia; renovació d’edificis públics; i campanyes d’informació.

sostenible, sobre els mecanismes de finançament nacionals i de la UE; i

Els participants van compartir les seves experiències sobre la

sobre els canvis en polítiques i normatives que es podrien fer per millorar

implementació dels seus respectius PAES, especialment en termes de

l’accés a aquestes oportunitats financeres.

transport, construcció i enllumenat públic. Van destacar els aspectes

A més, Evi Tzanakaki, del CRES (acrònim de Centre for Renewable Energy

on el procés funcionava bé i aquells on havien trobat reptes. Això els va

Sources and Saving), una organització sòcia de Mayors in Action, va fer una

permetre comparar les seves experiències i la manera d’abordar els reptes.

presentació on va posar en relleu les mesures per promoure la implementació

En el marc d’altres projectes europeus, l’Ajuntament de Zagreb està

dels PAES. A banda de representants de municipis i organitzacions regionals,

organitzant més tallers d’intercanvi per enfortir les capacitats d’altres

entre els participants també hi havia grups d’interès, organitzacions

governs locals croats. Això permet als participants augmentar el seu

financeres, administradors, i consultors i promotors privats.

coneixement sobre aspectes tècnics i financers, estant així millor preparats
per a la implementació de PAES i altres iniciatives de desenvolupament
sostenible.
› eko.zagreb.hr

Oportunitats de finançament i seguiment analitzats en la sessió
formativa de Mayors in Action

Mayors in Action ofereix suport als Coordinadors i Promotors del
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses
Coordinadors i Promotors (C i P) de

La segona sessió formativa de Mayors in

tot Europa estan convidats a participar

Action per a Coordinadors i Promotors

en un programa de trobades bilaterals

(C i P) del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses

fetes

(o CoM C&S, per les seves inicials en

de diverses institucions van assistir a la jornada organitzada per la Diputació
de Barcelona, centrada en les oportunitats de finançament i en el seguiment

mida

sobre

estratègies

d’avaluació de PAES, metodologies

anglès) va tenir lloc els dies 2 i 3
d’octubre de 2014. Uns 50 representants

a

d’implementació, mètodes per desencadenar oportunitats financeres, i
mesures per millorar la comunicació i el suport als municipis.
Els C i P escollits podran participar en un pla internacional d’acompanyament
i revisió bilateral, amb socis del consorci més experimentats. Es donarà

d’accions locals de sostenibilitat energètica.
Primer es van explicar als participants diferents mecanismes financers de
la UE destinats a projectes d’energia sostenible. Després, es van presentar
una sèrie d’estudis de cas sobre bones pràctiques, entre les quals hi havia
un pla de rehabilitació d’edificis per a institucions públiques de Londres
(Regne Unit), la cooperativa d’energia verda SOMENERGIA de Catalunya i
el projecte ZagEE, que va implementar mesures d’eficiència energètica
en edificis propietat de l’Ajuntament de Zagreb. També es va exposar la
iniciativa ELENA-KfW, la qual promou projectes d’inversió mitjans, de menys
de 50 milions d’euros. Tot seguit, aquests exemples es van examinar de

prioritat als C i P que estan ja promovent la implementació i seguiment de
PAES.
A més, es faran sessions de formació d’àmbit nacional a Bèlgica, Croàcia,
Grècia, Itàlia, Polònia i Espanya. Els C i P escollits podran participar en un pla
internacional d’acompanyament i revisió bilateral.
Tots els C i P existents i potencials tindran accés a un conjunt d’eines i
metodologies posades a la seva disposició gràcies al projecte.
Els C i P del consorci Mayors in Action que exerceixin com a tutors donaran
suport als C i P en formació per a la implementació d’activitats locals. Els C i
P tutors guiaran els seus C i P en formació, facilitant-los suport, consultoria

manera crítica, en una sessió de debat en grups.
L’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses va presentar la nova plantilla de
PAES i les noves directrius de seguiment. Finalment, es va realitzar un taller
sobre les barreres i les oportunitats de desenvolupament i seguiment, així
com una visita tècnica a Osona, per veure estratègies eficaces a fi d’avaluar

i bones pràctiques sobre la implementació i seguiment de PAES, tant en
aspectes tècnics com institucionals. Cada C i P en formació estarà en
comunicació constant amb el seu C i P tutor, fent el seguiment i informant
sobre el desenvolupament de les seves accions.
Les tutories i el suport bilateral es faran per mitjà de canals de comunicació

la implementació de PAES.
Per veure les presentacions de la sessió de formació, visiteu  
› mayorsinaction.eu

consolidats com ara reunions i tallers presencials, una àrea privada al lloc
web del projecte, videoconferències i Skype.
Per a més informació sobre com participar, contacteu mayorsinaction@
iclei.org o visiteu › mayorsinaction.eu

El Fons Nacional de Polònia s’adhereix al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses i a Mayors in Action

Posant en relleu la Contractació per Rendiment Energètic

El 9 d’octubre de 2014 el Fons Nacional

La Província del Brabant Flamenc

de Polònia per a la Protecció Ambiental

(Bèlgica) contribueix al BEAST amb

i la Gestió de l’Aigua es va convertir en el

el Servei d’Assistència Tècnica per

primer Coordinador Nacional del Pacte

a la Gestió de l’Energia, un servei

d’Alcaldes i Alcaldesses a Polònia. Durant

d’assessorament que dóna suport

la conferència d’alt nivell sobre seguretat

als governs locals en la millora del

energètica a Brussel•les, la Sra. Małgorzata

rendiment energètic dels seus edificis.

Skucha, presidenta de la Junta del Fons,

Molts municipis de Bèlgica tenen en propietat edificis antics i el ritme de

va signar l’Acord d’Associació amb el

renovació és lent. A més, els municipis no disposen dels mitjans financers

representant de la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea,

que els permetrien desenvolupar una estratègia a llarg termini per tal

comprometent-se a donar suport als signataris polonesos del Pacte, tant en

que els seus edificis siguin més sostenibles i eficients energèticament. La

l’àmbit tècnic com financer.

renovació sovint s’ajorna.

El Fons es va crear el 1989 i des d’aleshores dóna suport a la protecció

La Contractació per Rendiment Energètic o EPC (acrònim de Energy

ambiental a Polònia, finançant projectes i iniciatives respectuoses amb el

Performance Contracting) és un mecanisme de finançament alternatiu que

medi ambient, incloent-hi aquells relatius a energia sostenible. El Fons ha

pot resoldre aquests problemes. Però a Bèlgica manca coneixement sobre

fet un seguiment dels avenços de la iniciativa Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses

les característiques de la EPC. El Brabant Flamenc ha desenvolupat un pla

i ha cooperat amb la Mancomunitat de Municipis de la xarxa polonesa

d’acompanyament sobre la EPC per ajudar els municipis i els equipaments

«Energie Cités» (PNEC), un altre promotor polonès del Pacte. Veient el gran

comunitaris a posar en marxa projectes EPC.

potencial dels signataris del Pacte, units per combatre el canvi climàtic, el

El 9 de gener de 2015, diversos participants (tècnics, gestors ambientals,

Fons va decidir donar-los suport.

regidors i alcaldes) de tres dels municipis de la regió (Beersel, Halle i St.Pieters-

El 2013 el Fons va posar en marxa un programa de finançament especial

Leeuw) es van reunir en la primera trobada informal intermunicipal sobre

destinat als municipis polonesos, per mitjà del qual podien sol•licitar

Contractació per Rendiment Energètic.

cofinançament per desenvolupar PAES (a Polònia anomenats «Programes

Per a més informació sobre l’acte i la EPC, visiteu

d’Economia de Baixes Emissions»).

› beastproject.eu

El Fons també es va adherir al pla d’acompanyament de Mayors in Action per
augmentar la seva capacitat de selecció, adaptació i canalització de bones
pràctiques d’implementació i seguiment dels PAES existents. Representants
del Fons van participar en els dos seminaris de formació centralitzats
(a Gènova i Barcelona) per aprendre dels C i P més experimentats i per
intercanviar experiències i idees.
Per a més informació contacteu Patrycja Płonka, gestora de projectes a
PNEC: patrycja.plonka@pnec.org.pl

Projecte invitat

El projecte COOPENERGY – nous recursos per a autoritats
públiques

Introducció de BEAST al projecte
El projecte BEAST vol

El projecte Coopenergy, de tres anys de durada,

contribuir a pal•liar

finançat pel Programa Energia Intel•ligent per a

les deficiències en la

Europa, dóna suport a autoritats públiques

implementació

dels

regionals i locals per a treballar de manera

PAES. El projecte establirà estructures per a un compliment eficient dels

col•laborativa en Plans d’Acció d’Energia Sostenible

PAES. Identificarà i prepararà 23 projectes d’energia sostenible susceptibles

(PAES) utilitzant un enfocament de governança a diversos nivells. A més, el

de ser finançats, i implementarà accions que comportin estalvis d’energia

projecte ha posat en marxa dos nous recursos per a la planificació energètica

quantificables i/o que augmentin el subministrament de fonts d’energia

de les autoritats públiques:

renovables. S’estima que la inversió del BEAST serà d’uns 45 milions d’euros

•

i que la reducció en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) serà

dissenyada per ajudar les autoritats públiques a establir les aliances, els

d’unes 24.000 tones de CO2 l’any.

models de col•laboració i els acords necessaris per acomplir les seves

Es donarà suport a actors locals de nou països europeus, en la seva tasca

iniciatives d’energia sostenible.

diària, per mitjà d’acompanyament amb l’enfocament «aprendre fent»,

•

per impulsar la implementació de les accions PAES. Les accions locals

com les autoritats regionals i locals poden col•laborar de manera més

identificades per al projecte BEAST són diverses i reflecteixen la complexitat

efectiva en la planificació energètica sostenible. S’ha fet una selecció de les

i la realitat diària a què fan front les autoritats locals i regionals que aborden

60 millors pràctiques d’arreu d’Europa.

els diferents objectius establerts als PAES.

Per a més informació sobre COOPENERGY i per accedir a més recursos

Per a més informació, visiteu

Una guia sobre com desenvolupar la governança multinivell,

Una base de dades d’estudis de cas , per servir d’inspiració sobre

sobre planificació energètica, registreu-vos gratuïtament a la plataforma
› beastproject.eu

collaborativa o contacteu  info@coopenergy.eu

Esdeveniments

Mayors in Action a la Setmana de l’Energia de Zagreb
11 a 16 mayo , 2015, Zagreb , Croàcia
La sisena edició de la Setmana de l’Energia de Zagreb tindrà lloc de l’11 al 16 de maig de 2015 a la capital de Croàcia. Durant cinc dies, es faran diversos actes
centrats en la inclusió de les parts implicades en l’àmbit local, regional, nacional i internacional en el procés de lluita contra el canvi climàtic.
Mitjançant conferències, reunions professionals, jornades de portes obertes, seminaris i tallers tractaran els aspectes clau relatius a l’energia sostenible i a
la protecció ambiental. També s’analitzarà la implementació de la política energètica de la UE en una sèrie d’actes especials per a ciutats i institucions implicades al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.
Mayors in Action organitzarà diversos actes a la Setmana de l’Energia de Zagreb que ajudaran a facilitar suport als professionals dels governs locals Europeus
per a superar les barreres en la implementació de la política energètica Europea. Una conferència internacional presentarà les noves directrius i el marc legal
necessari per al desenvolupament energètic sostenible, amb estratègies i metodologies exposades per experts en eficiència energètica. També es realitzarà
un taller de capacitació per a C i P i un seminari de presentació d’exemples de bones pràctiques. Aquests actes tindran lloc els dies 13 i 14 de Maig.
Per a més informació, contacteu
maja.sunjic@zagreb.hr
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