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Lokalt ledarskap för
hållbar energi
Uppdatering om europeiska projekt i
IEE
Hej!
Välkommen till det gemensamma nyhetsbrevet för LEAP,
CASCADE, CONURBANT, Covenant capaCITY och ERENET –
fem europeiska projekt som alla är med i Intelligent Energy
Europe (IEE)-programmet. Syftet med nyhetsbrevet är att ge en
överblick av projekten.
Dessa fem projekt fokuserar på kommunernas nyckelroll i arbetet
med att uppfylla EU: s utmanande energi och klimatmål för 2020.
Projektens partners arbetar med att utveckla och leverera energioch klimatstrategier med hög kvalitet. Dessutom förstärker de
Borgmästaravtalet genom att ge stöd till konkreta och ambitiösa
åtgärder på lokal nivå.
Projekten syftar till att få upp energiomställningen på den politiska
agendan i kommunerna och samla politisk vilja, visioner och
ambitioner. Projekten ska även förbättra den administrativa
kapaciteten hos kommuner så att de kan ta ett aktivt ledarskap i
energiomställningen.
Projekten omfattar fler än 60 europeiska kommuner från 21 länder,
som alla brottas med olika utmaningar; energipolitiska,
socioekonomiska, miljömässiga och politiska.

Bygger lokalt energiledarskap
Varje projekt har olika syften och resultat, men vissa aktiviteter för
kapacitetsbyggande och erfarenhetsutbyte är gemensamma:
"Peer-to-peer-" lärande innebär att grupper i olika städer
utvärderar varandras lokala energistrategier, åtgärder och
arbetssätt
och
ger
rekommendationer
om
eventuella

arbetssätt
och
ger
rekommendationer
om
eventuella
förbättringsområden. En viktig styrka är att de är jämlikar och
förstår varandras mål och utmaningar och komplexiteten i arbetet.
Mentorskap innebär att en erfaren kommunen tar en mentorsroll
för en mindre erfaren kommun. Mentorns roll är att stödja,
utveckla, stimulera och utmana.
Arbetsskuggning innebär att en tjänsteman spenderar en tid med
en mer erfaren tjänsteman i en annan kommun under vanliga
arbetsdagar. Detta underlättar överföringen av kunskap och
expertis, och ger ”skuggan” en möjlighet att se med egna ögon hur
saker görs någon annanstans.
Alla projekt partners är värdar för ett antal utbildningsinsatser,
inklusive webinarier, workshops, studiebesök och konferenser. I
Covenant CapaCITY utbildas personer på energikontor,
myndigheter, föreningar och nätverk för att i sin tur lära anställda
på kommuner att utveckla sin handlingsplan för hållbar energi.

I blickfånget…
Alla projekt är engagerade i en rad olika aktiviteter. Här
nedanför ger vi en kort översikt över varje projekt, klicka på
"Läs mer" för att ta reda på lite mer om dem:

Projektet CASCADE, som leds av EUROCITIES, kommer under tre
år att inspirera till förbättringar i genomförandet av klimat- och
energistrategier genom högkvalitativt
nätverkande och ömsesidigt lärande kring förnybar energi.
Läs mer om Cascades sex senaste peer-to-peer”-besök
Läs mer

CONURBANT projektet, som leds av kommunen Vicenzia, hjälper
medelstora städer (och de mindre städerna i deras omgivning) att
leverera till Borgmästaravtalet genom kapacitetsuppbyggnad, peerto-peer-lärande och utbyte mellan mindre och mer erfarna
kommuner.
Läs mer om CONURBANT s utbyte mellan "erfarna" och "lärande"
partners:
Läs mer
Syftet med Covenant capaCITY, som leds av ICLEI, är att guida
kommuner genom planeringen, genomförandet och uppföljningen av
lokala energi- och klimatåtgärder. Huvudsyftet med projektet är att
stötta utvecklingen av energi- och klimatstrategier i Europa, genom
att erbjuda vägledning, verktyg och utbildningsmöjligheter. Ett
webbaserat utbildningsprogram erbjuds till alla kommuner i Europa.
Läs mer om Covenant capaCITYs energiplaneringskonferens som
hölls nyligen:

Läs mer
eReNet leds av organisationen Decision Support Systems
Laboratory of the National Technical University of Athens (NTUA).
Projektet fokuserar på samhällen på landsbygden och de särskilda
hinder deras utvecklingsinsatser möter, och syftar till att höja värdet
på lokala energiåtgärder i landsbygdsområden genom ett intelligent
och integrerat nätverk för kunskapsöverföring från mer erfarna till
mindre erfarna samhällen.
Läs mer om eReNet verksamhet och allmänt tillgängliga nätet
verktyg för SEAPs utveckling:
Läs mer
LEAP leds av the Town and Country Planning Association (TCPA),
och ska öka förmågan hos EU: s kommuner att gå före i
energiomställningen.
Ta reda på mer om träningsveckan hålls i Hannover som en del av
LEAP:
Läs mer

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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