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Ενισχύοντας τις
Τοπικές Αρχές προς την
Αειφόρο Ενέργεια
Ενημέρωση σχετικά με τα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ευφυούς Ενέργειας για την
Ευρώπη ΙΕΕ
Χαίρετε
Σας καλωσορίζουμε στο κοινό ενημερωτικό δελτίο των
ΙΕΕ ευρωπαϊκών έργων
και
Τα παραπάνω έργα στοχεύουν στο ρόλο των τοπικών
αρχών στην εκπλήρωση των ενεργειακών και
περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ για το
Οι εταίροι
εργάζονται για την ανάπτυξη και υλοποίηση Τοπικών
Σχεδίων Δράσης υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία
με δράσεις προσιτές και
Σύμφωνο των Δημάρχων
υποστηριζόμενες από τους τοπικούς φορείς
Τα συγκεκριμένα έργα γεφυρώνουν το κενό μεταξύ των
απαραίτητων
τοπικών δράσεων και της
ευρωπαϊκής ενεργειακής ατζέντας ενσωματώνοντας την
αειφόρο ενεργειακή πολιτική στη λειτουργία των δήμων
Έμφαση δίνεται στη δημιουργία πολιτικής θέλησης
οράματος και φιλοδοξίας ώστε οι δήμοι να δρουν ως
αποτελεσματικοί ενεργειακοί ηγέτες
Το παρών ενημερωτικό δελτίο περιγράφει τους στόχους
κάθε έργου και τις καινοτόμες προσεγγίσεις για την
προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων
πρακτικών ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ενσωμάτωσης
ενεργειακά αειφόρων τεχνικών στις πόλεις
Τα έργα περιλαμβάνουν
ευρωπαϊκές τοπικές αρχές από
χώρες ενώ αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα ενεργειακών
κοινωνικο οικονομικών περιβαλλοντικών και πολιτικών
προκλήσεων
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Υποστηρίζοντας τις Τοπικές Αρχές
σε Ενεργειακά Θέματα
Παρότι κάθε έργο έχει διαφορετικούς στόχους και
αποτελέσματα υπάρχουν κοινές δραστηριότητες για την
ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανταλλαγή γνώσεων όπως
Η
Ομότιμη Συνεργατική
μάθηση
περιλαμβάνει ομάδες από διαφορετικές πόλεις που
εργάζονται πάνω σε παρόμοια ζητήματα και αξιολογούν
τις τοπικές ενεργειακές πολιτικές προγράμματα και
πρακτικές της υπόλοιπης ομάδας Οι αξιολογητές
ονομάζονται ομότιμοι καθώς διαθέτουν παρόμοιο
υπόβαθρο και μπορούν να αντιληφθούν τους στόχους των
αξιολογούμενων και τις συνθήκες του περιβάλλοντός
τους Κοινές κατευθυντήριες οδηγίες μεταξύ των έργων
πρόκειται να παραχθούν
Η Καθοδήγηση εμπλέκει μια έμπειρη κοινότητα στο
ρόλο του καθοδηγητή προς έναν λιγότερο έμπειρο δήμο
Οι σχέσεις καθοδήγησης επωφελούνται από την
οικειότητα των προβληματισμών τις διαφορές στον
τρόπο αντίληψης και την επίτευξη ανάπτυξης καινοτόμων
λύσεων στα υφιστάμενα προβλήματα Κύριος ρόλος είναι
η συνεχής υποστήριξη ανάπτυξη παρακίνηση και
πρόκληση
Η Επίσκεψη Παρακολούθησης Εργασίας
αποτελεί
εκπαιδευτική τεχνική κατά την οποία το προσωπικό ενός
δήμου επισκέπτεται το προσωπικού ενός εμπειρότερου
δήμου παρατηρώντας τον τρόπο λειτουργίας του Κάθε
επίσκεψη διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και
εμπειρίας παρέχοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες
να εμπνευστούν νέες ιδέες
Εκπαίδευση Οι εταίροι συμμετέχουν σε μια σειρά
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια
ημερίδες επισκέψεις μελέτης και συνέδρια Το έργο
διοργανώνει ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης των εκπαιδευτών όπου οι εργαζόμενοι
επαγγελματίες για τις τοπικές αρχές εμβαθύνουν στους
τρόπους εκπαίδευσης του προσωπικού των δήμων
προκειμένου οι τελευταίοι να αναπτύξουν το Σχέδιο
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΣΔΑΕ του δήμου τους
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Στο Επίκεντρο
Όλα τα έργα κατέχουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
Παρακάτω παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή του
κάθε έργου ενώ η επιλογή περισσότερα
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CASCADE:
Εντός τριών ετών το έργο
με επικεφαλή το
πρόκειται να αποφέρει βελτιώσεις στην
υλοποίηση των πολιτικών αειφόρου ενέργειας μέσω τριών
κλιμακωτών επιπέδων δικτύωσης και δραστηριοτήτων από
κοινού μάθησης αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
Μάθετε περισσότερα για τις έξι πρόσφατες επισκέψεις
Ομότιμης Συνεργατικής μάθησης του
Περισσότερα

CONURBANT

Vicenza,

Με επικεφαλή το
Δήμο
το έργο
στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τις μεγάλες και
μεσαίες αλλά και μικρότερες πόλεις εντός της περιφέρειάς
τους προκειμένου να συμπορευθούν με το Σύμφωνο των
Δημάρχων αναπτύσσοντας ικανότητες μέσω ομότιμης
υποστήριξης και εκπαίδευσης
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανταλλαγή μεταξύ
έμπειρων και μαθητευόμενων εταίρων του
Περισσότερα
Με επικεφαλή το
το έργο
έχει ως
στόχο να παράσχει βοήθεια στις τοπικές αρχές
προκειμένου να προωθήσουν τη Δράση για το Τοπικό Κλίμα
και Ενέργεια από το σχεδιασμό στη δράση και τον έλεγχο
Κύριος σκοπός είναι η υποστήριξη της υλοποίησης ΣΔΑΕ
στην Ευρώπη παρέχοντας καθοδήγηση εργαλεία και
ευκαιρίες εκπ
αίδευσης Προσφέρει στις τοπικές αρχές ένα
ιδιαίτερα χρήσιμο διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης
Περισσότερα
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Μάθετε περισσότερα για το πρόσφατο συνέδριο
Σχεδιασμού Ενεργειακών Δράσεων του
Με επικεφαλή το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και
Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
το έργο
στοχεύει στις αγροτικές κοινότητες Έχει ως στόχο
τη δημιουργία ενός ευφυούς και ολοκληρωμένου
Ενεργειακού Δικτύου Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για
Δράση το οποίο θα διευκολύνει τη μεταφορά
τεχνογνωσίας μεταξύ περισσότερο και λιγότερο έμπειρων
κοινοτήτων
Μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες του
και
τα διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία ανάπτυξης ΣΔΑΕ
Περισσότερα
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Με επικεφαλή το
το έργο
στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας
των τοπικών αρχών της ΕΕ να πρωτοπορήσουν και να
προωθήσουν τη χρήση
μέτρων αειφόρου ενέργειας και να κινηθούν προς την
κατεύθυνση μιας τοπικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Εβδομάδα Εκπαίδευσης
του Ανόβερο η οποία διοργανώνεται στα πλαίσια του
Περισσότερα
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http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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