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Către orașe durabile,
rezistente la
schimbările climatice
și pline de viață
•
•
•
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Atenuarea schimbărilor climatice
Adaptarea la efectele inevitabile O viziune
ale acestora
comună
Asigurarea accesului la o energie
pentru
sigură, durabilă și la prețuri
anul 2050
abordabile

Câștigați un nivel ridicat de
recunoaștere și vizibilitate
internațională

pentru acțiunea pe care autoritatea dvs.
locală o desfășoară în domeniul schimbărilor
climatice și al energiei
> Beneficiați de vizibilitate la nivel mondial
datorită Convenției mondiale a primarilor
pentru climă și energie
> Evidențiați-vă angajamentele asumate
în temeiul Convenției, prezentându-le pe
platforma de date „Actorii nestatali pentru
politici climatice” (Non-State Actor Zone for
Climate Action – NAZCA)
Non-State Actor Zone for Climate Action
(NAZCA) data platform
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Întăriți credibilitatea angajamentelor
dumneavoastră

trecând în revistă și monitorizând
progresele realizate
> Ca să fiți siguri că planul dvs. de acțiune
este unul coerent, trimiteți-l spre evaluare
unei terțe părți (Centrul Comun de
Cercetare al Comisiei Europene)

În calitate de semnatar, vă angajați
să elaborați un plan de acțiune local
Angajamente și să raportați cu privire la progresele
ambițioase realizate în vederea îndeplinirii a două
pentru anul obiective principale:
• reducerea emisiilor de CO2 cu cel
2030
puțin 40% până în 2030
• creșterea rezistenței la
schimbările climatice
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Contribuiți la conturarea politicii UE

privind schimbările climatice și energia
> Luați parte la o inițiativă-cheie relevantă
pentru politica UE privind schimbările
climatice și energia (Uniunea europeană a
energiei, Agenda urbană a UE)
> Profitați de această ocazie pentru a informa
factorii de decizie ai UE, pentru a face
cunoscute bunele practici pe care le aplicați
și pentru a primi feedback cu privire la
experiența dumneavoastră
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Asigurați un sprijin de lungă durată
pentru acțiunile dvs. în materie de
schimbări climatice și de energie

prin asumarea, pe bază de voluntariat, de către
localitatea dumneavoastră a angajamentului
de a pune în practică inițiativa „Convenția
primarilor” și prin aprobarea obligatorie a
acestuia de către consiliul dumneavoastră local
> Asigurați-vă că acest angajament se bucură
de sprijinul politic necesar în cadrul consiliului
local și că dispuneți de un cadru stabil pentru
punerea sa în aplicare
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Impulsionați accesul la finanțare

pentru acțiunea dvs. locală în domeniul
schimbărilor climatice și al energiei
> Obțineți acces la facilități financiare destinate
în mod expres - sau chiar strict rezervate semnatarilor Convenției primarilor, cum ar fi
Asistența europeană pentru energie locală (ELENA)
și Fondul european pentru eficiență energetică
(EEEF)
> Țineți-vă la curent în legătură cu oportunitățile de
finanțare oferite de UE, informându-vă online și
participând la evenimente pe această temă

eneficiați de o îndrumare „pe măsură”
7 B
care se va concretiza printr-o acțiune
cuprinzătoare și elaborată în comun
în sectorul energetic și în domeniul
schimbărilor climatice
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eneficiați de un acces rapid la
8 B
„know-how de prim rang”
> Faceți schimb de informații cu
omologii dumneavoastră în cadrul
forumurilor de discuții ale Convenției
primarilor
> Inspirați-vă din bunele practici și
studiile de caz
> Împărtășiți cu omologii
dumneavoastră experiențele legate
de aplicarea cu succes a proiectelor
dvs

Beneficiați de un sistem simplificat de
autoevaluare și de analiză comparativă

prin intermediul unui model comun de
monitorizare și de raportare
> Folosiți tabloul de bord al Convenției primarilor
și instrumentul de sprijinire a adaptării urbane
pentru a evalua stadiul în care se află proiectele
dumneavoastră

Studii de caz

https://goo.gl/HBWP66

stabili contacte, a face schimb
de experiență și a vă consolida
capacitățile
prin evenimente periodice, înfrățiri
între localități, „webinare” și discuții
on-line
> Alăturați-vă unei comunități
dinamice, din care fac parte peste 7
000 de autorități locale
> Stabiliți relații de cooperare
fructuoasă cu omologii
dumneavoastră

cu ajutorul unui serviciu de asistență, al unor
metodologii și al unor instrumente specializate
> Beneficiați de un sistem de sprijin etapă cu etapă
pe întregul parcurs al procedurilor de evaluare, de
planificare, de punere în aplicare și de monitorizare
Explorați noi modalități de implicare a cetățenilor și a
părților interesate de la nivel local
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Profitați de posibilitățile de a
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Luați parte la o cooperare

consolidată cu autoritățile
naționale și de la nivel
subnațional și beneficiați astfel
de o asistență „pe măsură” din
partea acestora
prin intermediul coordonatorilor și
susținătorilor Convenției primarilor
> Beneficiați de un sprijin continuu din
partea regiunilor, a provinciilor, a
ministerelor naționale și a agențiilor
pentru energie

Cum se poate adera?
Adoptați documentul de angajament
politic în cadrul consiliului local și
trimiteți formularul de adeziune semnat
în mod corespunzător Biroului Convenției
primarilor.

Puteți găsi
informații
suplimentare la
adresa
www.eumayors.eu

