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Za trajnostna in
živahna mesta,
odporna na podnebne
spremembe
•
•
•

1

Blažitev podnebnih sprememb
Prilagajanje na njihove
neizogibne posledice
Zagotavljanje dostopa do
zanesljive, trajnostne in
cenovno dostopne energije

Kot podpisnik se zavezujete razvoju
lokalnega akcijskega načrta in
Ambiciozni poročanju o napredku pri doseganju
zavezi za leto dveh glavnih ciljev:
Skupna
2030
• zmanjšanju emisij CO2 za vsaj 40%
vizija za leto
do leta 2030
2050
• povečanju odpornosti na
podnebne spremembe

Pridobite izjemno mednarodno
priznanje in prepoznavnost

ukrepov vašega lokalnega organa na
področju podnebnih sprememb in
energije
> Izkoristite svetovno prepoznavnost v
okviru globalne konvencije županov za
podnebje in energijo
> Predstavite svoje zaveze v okviru
konvencije na podatkovni platformi
nedržavnih akterjev za podnebne
ukrepe Združenih narodov (NAZCA)
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Okrepite verodostojnost svojih
zavez

s pregledom in spremljanjem
napredka
> Zagotovite skladnost svojega
akcijskega načrta s predložitvijo
načrta tretjim osebam v oceno
(Skupno raziskovalno središče
Evropske komisije)
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Prispevajte k oblikovanju

podnebne in energetske politike
EU
> Sodelujte pri ključni pobudi, ki podpira
podnebno in energetsko politiko
EU (energetska unija, agenda EU za
mesta)
> Izkoristite priložnost za obveščanje
nosilcev odločanja EU in predstavite
svoje dobre prakse ter prejmite
povratne informacije glede vaših
izkušenj
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Zagotovite dolgoročno podporo

svojim podnebnim in energetskim
ukrepom
prek prostovoljne zaveze vaše občine
pobudi konvencije županov in njene
obvezne odobritve s strani mestnega sveta
> Zagotovite, da ta zaveza prejme potrebno
politično podporo v mestnem svetu in da
obstaja stabilen okvir za njeno izvedbo
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Okrepite dostop do finančnih
sredstev

za lokalne projekte na področju podnebnih
sprememb in energije
> Pridobite dostop do finančnih instrumentov,
ki so posebej – ali celo izključno – namenjeni
podpisnikom konvencije županov, na primer
evropska pomoč, namenjena področju
energije na lokalni ravni (ELENA) ali Evropski
sklad za energetsko učinkovitost (EEEF)
> Možnosti financiranja EU lahko spremljate
na spletu ali z udeležbo na tematskih
dogodkih
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prek strokovnih metodologij, orodij in
službe za pomoč uporabnikom
> Izkoristite postopno podporo v fazah
ocenjevanja, načrtovanja, izvajanja in
spremljanja
> Seznanite se z novimi načini vključevanja
državljanov in lokalnih zainteresiranih strani

9

zkoristite preprost dostop do
8 Ivisokokakovostnega
strokovnega
znanja

> Izmenjujte informacije s kolegi v forumih
konvencije županov
> Naj vas navdušijo zgledi dobre prakse in
študije primerov
> S kolegi izmenjujte izkušnje o načinih
uspešnega izvajanja projektov

Izkoristite poenostavljen način

samoocenjevanja in primerjalne
analize
z uporabo skupne predloge za spremljanje
in poročanje
> Za ocenjevanje napredka svojih projektov
lahko uporabljate pregled stanja in
podporno orodje za prilagajanje mest, ki sta
na voljo konvenciji županov

stikov, izmenjavo izkušenj in krepitev
zmogljivosti
z rednimi dogodki, izmenjavo izkušenj med
pobratenimi mesti (twinning), spletnimi
seminarji ali spletnimi razpravami
> Pridružite se dinamični skupnosti več kot 7
000 lokalnih organov
> Vzpostavite plodno sodelovanje z drugimi
podpisniki konvencije

zkoristite prilagojeno usmerjanje za
7 Ioblikovanje
celovitih in soustvarjenih
energetskih in podnebnih ukrepov

Izkoristite priložnosti za navezovanje
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Priključite se okrepljenemu

sodelovanju z nacionalnimi in
podnacionalnimi organi ter
izkoristite njihovo prilagojeno
pomoč
prek koordinatorjev in podpornikov
konvencije županov
> Izkoristite stalno podporo, ki jo nudijo
regije, pokrajine, nacionalna ministrstva
in agencije za energijo

Študije primerov

https://goo.gl/HBWP66

Kako se pridružite?
V okviru občinskega sveta sprejmite
dokument, ki predstavlja politične
zaveze, in uradu konvencije županov
predložite podpisan pristopni obrazec.

Dodatne informacije
so na voljo na
www.eumayors.eu

