FIȘA INFORMATIVĂ A PROIECTULUI

Convenția primarilor reprezintă principala
inițiativă lansată de Uniunea Europeană, care
unește autoritățile locale și regionale într-un
angajament voluntar comun pentru o creștere
economică ecologică și o calitate a vieții din ce în
ce mai bună prin implementarea acțiunilor ce
vizează eficiența energetică și energia
regenerabilă, care să ducă la o reducere cu cel
puțin 20% a emisiilor de CO2 până în 2020.

CONVENȚIA PRIMARILOR - EST
„Sprijinirea participării
orașelor din cadrul Parteneriatului Estic și din Asia Centrală la Convenția primarilor”

Informații de bază
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Obiectivul proiectului este de a sprijini autoritățile locale din Europa de Est, Caucaz
și Asia Centrală să își reducă dependența de combustibilii fosili și să își
îmbunătățească siguranța aprovizionării cu energie, precum și de a le permite să
contribuie mai activ la atenuarea impactului schimbărilor climatice.
Proiectul își propune să încurajeze aceste autorități locale să semneze Convenția
primarilor și să le sprijine în elaborarea și implementarea Planurilor lor de acțiun
privind energia durabilă (PAED). Obiectivul-cheie se axează pe îmbunătățirea
calității vieții bazată pe reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 ale localităților
datorată creșterii utilizării energiei regenerabile și măsurilor de eficiență energetică.
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova,
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan
• Autoritățile locale (ca semnatari existenți și potențiali)
• Autoritățile naționale/sub-naționale (ca potențiali coordonatori ai Convenției)
• Rețelele autorităților locale (ca suporteri existenți sau potențiali ai Convenției)
• Donatorii și actorii financiari
• Alți actori interesați (ONG-uri, agenții de energie, sectorul privat, mediul
academic, etc.)
• Cetățenii
Directoratul general pentru Dezvoltare și Cooperare al Comisiei Europene EuropeAid
Energy Cities - Asociația europeană a autorităților locale care își inventează viitorul
energetic
www.energy-cities.eu
Asociația europeană a autorităților locale „Climate Alliance”
www.climatealliance.org
Asociația „Energy Efficient Cities of Ukraine”
www.enefcities.org.ua/en
Centrul Regional de Mediu pentru Asia Centrală (CAREC)
www.carecnet.org
septembrie 2011 - iunie 2015

Responsabilitatea exclusivă pentru conţinutul prezentului document revine Oficiului pentru Convenţia primarilor din
regiunea de est. Prezentul document nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru
posibilele utilizări ale informaţiilor cuprinse în acest document sau pentru eventualele erori rămase în text, în pofida atenţiei acordate
elaborării acestuia. Oficiul pentru Convenţia primarilor din regiunea de est a fost înfiinţat cu sprijinul financiar al Direcţiei Generale
Dezvoltare şi Cooperare (DG DEVCO) din cadrul Comisiei Europene.

Scurtă descriere a Convenției primarilor - Est
Activitățile din cadrul proiectului sunt menite să îndeplinească patru misiuni principale:
1. Promovare - a face din Convenția primarilor o inițiativă binecunoscută în toate țările beneficiare,
cu un număr semnificativ de semnatari și facilitatori care aderă la Convenție;
2. Formare și dezvoltarea capacităților – ateliere de lucru care vor ajuta autoritățile locale să-și
îndeplinească angajamentele formale și să permită Coordonatorilor și Susținători Convenţiei să
oferi servicii de înaltă calitate grupurilor-țintă;
3. Asistență - oferirea de informații tuturor părților interesate să adere la Convenție sau să o
sprijine (orașe, guverne regionale, asociații, etc.), oferirea de asistență zilnică semnatarilor în
elaborarea și implementarea PAED-urilor și sprijinirea dezvoltării unor programe de colaborare
eficientă cu coordonatorii teritoriali;
4. Asigurarea legăturilor cu donatorii - construirea unei coaliții de contribuitori în acest sector
pentru a sprijini implementarea angajamentelor semnatarilor, în special în ceea ce privește
finanțarea investițiilor din cadrul PAED-urilor. Activități de punere în legătură a beneficiarilor, a
instituțiilor locale și regionale, a reprezentanților donatorilor, a delegațiilor UE relevante și a altor
părți interesate. Îndrumări pentru elaborarea unor proiecte bancabile.
.Oficiul pentru Convenția primarilor-Est și patru experți cheie (care activează la Kiev, Tbilisi, Yerevan și
Almata) colaborează cu Oficiul Convenţiei Primarilor de la Bruxelles și cu Centrul Comun de Cercetare
sub supravegherea Directoratului General pentru Dezvoltare și Cooperare al Comisiei Europene.
Rezultate preconizate

Până la finalul proiectului, ne așteptăm ca:



Convenția primarilor să devină o inițiativă binecunoscută și de primă importanță în întreaga
regiune, cu un număr semnificativ de semnatari, alături de o mai mare sensibilizare a publicului
cu privire la aspectele legate de schimbările climatice și soluțiile de energie durabilă.



Semnatarii să fie conștienți și capabili să își îndeplinească angajamentele, prin dezvoltarea
capacităților necesare și implementarea strategiilor de energie durabilă, astfel cum au fost
exprimate în Planul de acțiune privind energia durabilă și Inventarul de emisii.



Capacitățile consolidate din localități și planurile de acțiune privind energia durabilă să faciliteze
accesul la sursele de finanțare, cum sunt instrumentele locale de finanțare, instituțiile financiare
internaționale şi alte instrumente internaționale precum Facilitatea de investiții pentru vecinătate
(FIV) și Facilitatea de investiții pentru Asia Centrală (FIAC).



Prin mobilizarea donatorilor și stimularea investițiilor, acțiunile incluse în Planurile de acțiune
privind energia durabilă să fie bancabile și să poată beneficia de un sprijin financiar suficient.



Să fie colectate și publicate date statistice referitoare la activitățile implementate de semnatarii
Convenției (numărul cetățenilor din orașele semnatare, nivelul reducerii emisiilor de CO 2,
consumul/producția de energie, date-cheie din PAED, etc.)



Actorii și instituțiile care sprijină Convenția primarilor să fie parteneri importanți în implementarea
măsurilor.



Să crească bunăstarea socială și economică a cetățenilor (legată de îmbunătățirea calității vieții
prin crearea de locuri de muncă, dezvoltarea și inovarea în afaceri, îmbunătățirea serviciilor și a
infrastructurilor publice, un mediu mai sănătos, locuințe sociale, acces la energie ecologică, etc.)



Să crească accesibilitatea financiară a serviciilor energetice și accesul efectiv la acestea
(reducerea „sărăciei energetice”).

Responsabilitatea exclusivă pentru conţinutul prezentului document revine Oficiului pentru Convenţia primarilor din
regiunea de est. Prezentul document nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru
posibilele utilizări ale informaţiilor cuprinse în acest document sau pentru eventualele erori rămase în text, în pofida atenţiei acordate
elaborării acestuia. Oficiul pentru Convenţia primarilor din regiunea de est a fost înfiinţat cu sprijinul financiar al Direcţiei Generale
Dezvoltare şi Cooperare (DG DEVCO) din cadrul Comisiei Europene.

