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Platforma de Formare ofera acum indrumari privind SEAP-uri a 2-a generatie si ofera versiuni de tara
O platforma gratuita de instruire on-line pentru reprezentantii politici locali si
functionarii publici a fost elaborata in cadrul proiectului Covenant CapaCITY.
Platforma ofera guvernelor locale 8 module de formare de scurta durata si usor
de inteles, concentrandu-se pe opt aspecte-cheie relevante pentru planificarea
si actiunea locala in domeniul energiei .
Dezvoltata de catre experti in domeniile energie , administratia locala si
educatia adultilor , platforma este acum disponibila in 12 versiuni specifice
fiecarei tari ( Bulgaria , Croatia, Estonia, Finlanda , Franta , Grecia , Italia ,
Polonia , Romania, Slovenia, Suedia si Regatul Unit al Marii Britanii) , precum si o versiune europeana
generala.
.
Aceasta se adresează atat municipalitatilor si guvernelor locale care doresc sa implementeze a doua
generatie a Sustainable Energy Action Plan ( SEAP ) , precum si acelor orase care acum fac eceasta pentru
prima data pentru a explora climatului local si actiunile referitoare la energie durabila.
Modulele ofera indrumare , idei , sfaturi si instrumente cu privire la modul de lucru cu partile interesate ,
structuri si procesele . La finalizarea programului de formare , liderii locali si functionarii publici vor dobandi
cunostintele necesare pentru a dezvolta un SEAP . Pentru a intra , va rugam sa va înregistrati si sa selectati
subiectele pe care doriti sa le explorati . Pentru mai multe informatii , click aici .

Noul planificator de calatorie contureaza cele mai rapide si mai sigure rute de ciclism in sudul Suediei
La 31 mai 2013, un nou instrument de planificare "ciclism in Skåne"
a fost lansat . Planificatorul , care este proiectat pentru a fi simplu și
ușor de utilizat , prezinta cele mai rapide si mai sigure trasee cu
bicicleta in regiunea Skåne (sudul Suediei) .
Toti biciclistii au diferite preferinte sau obiective atunci cand
calatoresc - unii vor sa ajunga la destinatie cat mai repede posibil ,
in timp ce altii prefera sa aibă drumuri mai silentioase si mai sigure
departe de traficul auto . "Ciclism in Skåne" reflecta acest lucru , oferind trasee diferite, in functie de
preferintele utilizatorului . Pentru a asigura un nivel ridicat de fiabilitate , retelele de ciclism din Planner se
bazeaza pe datele furnizate de catre municipalitati la Administratia de transport .

„Bicycle Trip Planner” este un proiect de colaborare intre Consiliul Regional Skåne , Administratia suedeza de
transport si cele trei municipalitati din Malmö , Lund si Helsingborg .
Pentru mai multe informatii , click aici .

Eficienta energetica promovata la Conferinta anuala EcoEnergy
Pentru a combate in mod constant cresterea preturilor energiei ,
Bulgaria se uita la schimbarea modului de generare a energie ,
transport si distributie , dar nu a gasit o solutie cuprinzatoare .
Acum, Bulgaria aplica o strategie diferita pentru a mentine
facturile de energie la un nivel redus - eficienta energetica .
Conferinta anuala EcoEnergy promoveaza eficienta energetica ca fiind singura solutie durabila la problemele
de energie si a citat necesitatea unor noi instrumente politice si financiare pentru a sprijini guvernele locale
pentru implementarea proiectelor de eficienta specifice .
Conferinta de doua zile , de asemenea, a urmarit construirea capacitatii administrative si tehnice vitale
pentru viabilitatea pe piata eficientei energetice , precum si sensibilizarea opiniei publice element crucial
pentru atragerea de investitii . Prima zi a conferintei a fost dedicata eficientei energetice in viata economica
si politica .
Oportunitatile oferite de eficienta energetica a cladirilor existente au fost discutate precum si rolul
autoritatilor locale in conducerea de proiecte inovatoare de dezvoltare a energiei durabile . Doua sesiuni de
instruire pe zi au avut ca subiect " cladiri cu consum energetic aproape de zero" si " de gaze cu efect de sera (
GES ) - inventar al emisiilor " . Aceste subiecte sunt discutate mai in profunzime pe platforma de formare
Covenant CapaCITY.
Pentru mai multe informatii , faceti clic aici , sau contactati knakova@eneffect.bg

Copiii sunt educati cu privire la eficienta energetică in Kuopio
O nouă campanie in Kuopio ( Finlanda ) ii face pe copii constienti de
consumul de energie si ii ajuta sa -l reduca . Principiile dezvoltarii
durabile reprezinta o mare parte din educatia copiilor in Kuopio (
Finlanda ) , un oras de aproximativ 100.000 de locuitori , iar noua
campanie se desfasoara in principal prin gradinite . Un numar de parti
interesate sunt implicate in campanie. Compania de furnizare de energie Energia Kuopion ajuta la
distribuirea de dosare cu materiale cu privire la modul de a economisi energia . Dosarele contin exercitii
creative pentru copii si includ instructiuni detaliate pentru adulti.
Din dorinta de a extinde mesajul , un manager de grădinita a intrat in contact cu o cooperativa de locuinte
din apropiere si i-a convins sa se alature campaniei . Ocupantii acestor locuinte au fost incurajati sa reduca

consumul de apa calda . La gradinita copiii au vizitat cooperativa de locuinte lunar pentru a verifica citirea
contorului de consum de apa. In total , consumul de energie a fost redus cu 11 la suta .
Consumul de apa a fost , de asemenea, masurat in gradinita. Apa de la chiuveta a fost directionat catre o
galeata , care sa permita copiilor sa masoare apa folosita la spalat pe maini. Ca urmare , copiii sunt mai
constienti, iar consumul s-a redus dramatic.
Pentru mai multe informatii , contactati Milla-Kaisa.Toivonen@fcg.fi

Harti solare
Stockholm , Göteborg si Lund ( Suedia ) au dezvoltat recent harti solare on-line interactive , ilustrand
potentialul de a instala panouri fotovoltaice si a energiei termice solare pe acoperisurile din orase . Locuitorii
pot gasi propriiul lor acoperis si cu ajutorul site-ului , pot evalua daca acesta este potrivit pentru instalatii de
energie solara .
" O conceptie gresita comuna este ca nu avem suficienta vreme insorita in Suedia , dar, de fapt , rata
instalatiilor solare pe o bază anuala este aceeasi ca si in Europa Centrala " , spune Mika Hakosalo la
Energicentrum in Stockholm .
Pentru mai multe informatii , contactati linda.scott.jacobsson@lund.se

" Leadership-ul local in domeniul energiei durabile " la EUSEW 2013
Atelierul de lucru " Leadership-ul local in domeniul energiei durabile " , care are loc pe 27 iunie 2013 in
timpul Saptamanii europene a energiei durabile ( EUSEW ) de la Bruxelles ( Belgia ) , va facilita schimbul de
experienta intre autoritatile locale si regionale în elaborarea si implementarea de planuri de actiune privind
energia durabila ( SEAP-uri ) . Evenimentul va aduce , de asemenea, la lumina diferite mecanisme de sprijin
disponibile în orase pentru a ajuta la punerea in aplicare a SEAP-rilor si monitorizarea rezultatelor precum si
modalitati de a depasi barierele .
Cinci proiecte (CONURBANT, leap, CASCADE, eReNet si Covenant capaCITY)) , finantate in cadrul programului
Intelligent Energy Europe , vor prezenta bunele practici si orientari practice privind proiectarea si executarea
planurilor de actiune privind energia durabila (SEAP-uri) , inclusiv instrumente cum ar fi platforma de formare
online Covenant capaCITY. Noi oportunitati de finantare vor fi examinate .
Acest eveniment este gratuit. Se spera ca Atelierul de lucru va creste numarul de semnatari la Pactul
primarilor (Covenant of Mayors), ajutand orasele sa atinga obiectivele propuse de UE pentru 2020 .
Pentru mai multe informatii click aici sau contactati covenant-capacity@iclei.org

Atelier de lucru pentru a construi capacitatea autoritatilor locale
siciliene
Un atelier capaCITY privind Stocurile de referinta si renovare
cladirilor va avea loc pe 11 si 12 iulie si se adreseaza in mod special
guvernele locale siciliene . Evenimentul va avea loc in municipiul
Castelbuono , nu departe de la Palermo .
Pentru mai multe informatii , contactati zuinm@comune.padova.it

Pentru mai multe evenimente viitoare Covenant CapaCITY vizitati calendarul evenimentelor

