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"Asocierea tranziției
între energia curată,
creșterea
economică și
crearea de locuri de
muncă în regiunile
din UE care
consumă cărbune"

DESPRE PROIECTUL DECARB
Cadrul UE privind clima și energia din 2030 stabilește trei
obiective-cheie pentru anul 2030: reducerea cu cel puțin 40% a
emisiilor de gaze cu efect de seră (față de nivelurile din 1990); o
cotă de cel puțin 27% pentru energia regenerabilă și o
îmbunătățire cu cel puțin 27% a eficienței energetice. Sectorul
cărbunelui din UE oferă locuri de muncă pentru aproximativ
240.000 de persoane. DeCarb își propune să facă față provocării
asocierii tranziției între energia curată, creșterea economică și
crearea de locuri de muncă în regiunile din UE care utilizează
cărbune intensiv.
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ȘEDINȚA DE LANSARE DECARB
Ședința de lansare a proiectului a fost finalizată cu succes, acoperind aspecte tematice, financiare și de
management privind proiectul. Reuniunea a avut loc în perioada 27-28 iunie 2018 în Stara Zagora (BG).
Agenda a inclus o prezentare generală analitică a activităților de cercetare viitoare și detalii cu privire la
formarea de grupuri de părți interesate.
Partenerii au avut ocazia să aibă un schimb fructuos de opinii cu privire la cursul preconizat al proiectului. În
plus, întâlnirea a oferit partenerilor oportunitatea de a obține o perspectivă asupra realităților regiunilor cu o
intensitate ridicată a cărbunelui în diverse țări europene. Diversitatea parteneriatului este, fără îndoială,
prevăzută să aducă valoare proiectului, bazându-se pe experiențe multiple din toate colțurile UE.
Reprezentanții Agenției Regionale de Dezvoltare Economică Stara Zagora sunt recunoscători pentru
participarea substanțială și așteaptă cu nerăbdare următoarea întâlnire de proiect din Spania!
PARTICIPAREA PARTENERILOR DECARB LA LANSAREA PLATFORMEI
Au fost anunțate mai multe acțiuni, ca parte a pachetului "Energia curată pentru toți europeni", pentru a stimula
tranziția în domeniul energiei ecologice, prin accentul pus pe corectitudinea socială, pe noile competențe și
pe finanțarea economiei reale. Comisia Europeană lansează acum o Platformă privind regiunile de tranziție a
cărbunelui pentru a ajuta regiunile care desfășoară activități miniere de cărbune să identifice, să dezvolte și
să pună în aplicare proiecte cu potențialul de a iniția o transformare economică și tehnologică viabilă și să
permită dialogul cu părțile interesate, privind cadrul politic și regulamente.. Reprezentanții a doi parteneri
DeCarb, Ministerul Economiei și Energiei din Statul Brandenburg (DE) și Asociația Regională a Guvernelor
Locale din Macedonia de Vest (GR) a participat la conferința de lansare a Platformei in 11 decembrie 2018,
la Strasbourg (FR).
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ACTIVITĂȚI PREVĂZUTE
DeCarb este un proiect Interreg Europe cu o durata de 5
ani care cuprinde studii tematice și analize comune,
învățarea și dezvoltarea capacităților politice regionale și
interregionale și dezvoltarea planurilor de acțiune
teritorială.
Primul semestru al proiectului marchează începutul
activităților promițătoare de cercetare comună și activități
de învățare a politicilor!

Proiectul DeCarb prevede organizarea unor întâlniri
regionale cu părțile interesate de către toți partenerii de
proiect. Întâlnirile regionale cu părților interesate vor oferi
forumuri pentru discuții între partenerii de proiect și
actorii-cheie din regiunile DeCarb, cu scopul de a primi
informații despre măsuri și stimulente specifice, care
urmează să fie planificate pentru susținerea dezvoltării
durabile în era energiei curate. Rămâneți la curent cu
înewsletter-ul nostru pentru intâlnirile părților
interesate care vor fi organizate de două ori pe an!
Sursele regenerabile de energie și un nou "mix energetic"
sunt necesare pentru a menține aerul curat și pentru a
proteja sustenabilitatea terenurilor. Cu toate acestea,
decarbonizarea sectorului energetic este un proces cu
ramificații sociale multiple care necesită o planificare
integrată pentru a evita presiunile sociale nesustenabile.
Patru activități de cercetare au avut ca scop
explorarea domeniului și oferirea bazei necesare
pentru planificarea politicilor:
O evaluare ex-ante a impactului economic și social al
decarbonizării regiunilor, care vizează elaborarea unei
abordări pentru evaluarea impactului socio-economic
posibil al decuplării energiei și extracției de cărbune în
regiunile DeCarb.
Identificarea bunelor practici privind decarbonizarea și
tranziția energiei curate, inclusiv cartografierea
instrumentelor de finanțare pentru tranziția cu energie
curată, pentru a facilita accesul la fonduri pentru
dezvoltarea infrastructurilor și a măsurilor necesare
pentru noi căi de dezvoltare ecologica.
O analiză SWOT pentru determinarea căilor de creștere
a decarbonizării în teritoriile DeCarb, care va oferi
partenerilor proiectului un cadru care să le permită să
elaboreze căi de creștere alternative, un context specific,
să inițieze procesul actual de decarbonizare și să reducă
riscul economic și social de diversificare a surselor de
producere de energie.
O analiză a necesităților privind restituirea mediului și
restaurarea
terenurilor
în
regiunile
DeCarb,
concentrându-se pe planificarea teritorială și creșterea
prin intermediul serviciilor ecosistemice și dezvoltarea
șantierului, luând în considerare aspectele financiare și
oportunitățile identificate prin alte activități ale proiectului.
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PARTENERI DE PROIECT
Agenția pentru Dezvoltare Regională Stara
Zagora (BG)

Regiunea Lodzkie (PL)

Agenția Regională pentru Energie EszakAlfold Nonprofit Ltd. (HU)

CONTACT
Email: decarbproject@gmail.com
Website: https://www.interregeurope.eu/decarb/

Agenția pentru Dezvoltare Regionala SudVest Oltenia (RO)

URMARITI-NE PE SOCIAL MEDIA
Ministerul Economiei și Energiei, Statul
Brandenburg, (DE)

https://www.facebook.com/DeCarb.Project/

https://twitter.com/DecarbProject

Casa Energiei (DK)
www.linkedin.com/company/decarb-project

Asociația Regională a Guvernelor Locale
din Macedonia de Vest (GR)

Agenția pentru Energie din Savinjska,
Saleska și Regiunea Koroska (SI)

DESPRE NOI
DeCarb este co-finanțat prin programul INTERREG Europe /
European Regional Development Fund (ERDF)

Agenția pentru Energie din Extremadura
(ES)
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