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PREZENTARE GENERALA  

Programul INTERREG EUROPE 2014-2020 – apelul nr. 3 (2017)

Axa Prioritara 3: "Economii cu emisii reduse de carbon".

Obiectivul specific 3.1: "Îmbunătățirea implementării politicilor

și programelor de dezvoltare regională, în special a

programelor pentru investiții pentru creștere și locuri de

muncă și, după caz, a programelor de cooperare teritorială

europeană, care vizează tranziția către o economie cu emisii

reduse de carbon, în special în cadrul strategiilor de

specializare inteligentă".
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Programul INTERREG Europe, derulat în perioada 2014-2020,

urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și

programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din

cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a

locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul

obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana prin promovarea

schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul

actorilor de interes regional.
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Program INTERREG Europe este activ în 30 de țări: cele 28 de

state membre ale Uniunii Europene, Elveția și Norvegia.

Autoritatea de Management a programului este Consiliul Regional

Nord-Pas de Calais (Franţa).

Autoritatea Națională, din partea României, este Ministerul

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Directia

Programe Teritoriale Europeana.
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Obiectivul general al proiectului DeCarb

Proiectul urmărește să sprijine regiunile cu activitate intensă în

domeniul exploatării cărbunelui:

a) să treacă prin tranziția energiei ecologice fără a avea un

impact negativ asupra stabilității economice și sociale;

b) să evalueze specificitățile regionale (punctele forte, punctele

slabe, oportunitățile și amenințările) politicile de inovare pentru

stimularea creșterii și

c) să-și îndeplinescă obiectivele privind emisiile de CO2 și să-și

asigure rolul în mixul de energie din 2030.



6

Obiectivele specifice:

➢ să evalueze și să analizeze impactul teritorial și să sporească

cunoștințele și capacitățile autorităților publice în ceea ce

privește exploatarea oportunităților de creștere teritorială;

➢ să sprijine elaborarea de planuri pentru investiții private în

sectorul energiei verzi și subvenții publice, precum și investiții

în soluții ecologice privind exploatarea cărbunelui;

➢ să asigure promovarea dialogului public pentru rezolvarea

conflictelor, construirea unui consens și creșterea gradului de

conștientizare cu privire la modul de punere în aplicare la

nivel regional a tranziției energiei verzi.
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DURATA PROIECTULUI 

Proiectul urmeaza a se implementa intr-o perioada de 60 de luni,

derulat in doua Faze.

Faza 1, cu o durata de 36 de luni, presupune desfășurarea unui

proces de învățare interregionala, care se va finaliza prin elaborarea

unui plan de mobilitate (acțiune).

In Faza a 2, cu o durata de 24 de luni, se va monitoriza implementarea

Planului.
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Proiectul a fost depus prin intermediul unui consortiu format din 9

entitati:

•Solicitant: Stara Zagora Regional Economic Development

Agency (Agenția pentru Dezvoltare Regională Stara Zagora,

Bulgaria)

•Parteneri:

1. Lodzkie Region ( Regiunea Lodzkie, Polonia)

2. ENEREA Eszak-Alfold Regional Energy Agency Nonprofit

Ltd. (ENEREA-Agenția Regională pentru Energie Eszak-Alfold

Nonprofit Ltd., Ungaria)

3. South-West Oltenia Regional Development Agency (Agenția

de Dezvoltare Regională de la Sud-Vest Oltenia, Romania)

4. Ministry for Economic Affairs and Energy, State of

Brandenburg (Ministerul Economiei și Energiei, Statul

Brandenburg, Germania)

5. House of Energy DK(Casa energiei, Danemarka)

6. Regional Association of Local Governments of Western

Macedonia (Asociația Regională a Guvernelor Locale din

Macedonia de Vest, Grecia)

7. Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region

(Agenția pentru Energie din Savinjska, Saleska și regiunea

Koroska, Slovenia)

8. Extremadura Energy Agency (Agenția pentru Energie din

Extremadura, Spania)



9

Bugetul proiectului:

Partener FEDR

Contribuție 

Partener TOTAL

P1 (LP) SZRDA 206.066,35 32.364,65 242,431

PP2 Lodzkie Region 142.762,60 25.193,40 167.956

PP3 ENEREA 147.465,65 26.023,35 173.489

PP4 SWO RDA 131.279,10 23.166,90 154.446

PP5 MWE Branderburg 208.647,80 36.820,20 245.468

PP6 House Of Energy 209.238,55 36.924,45 246.163

PP7 Regional Association Of Local 

Governments Of Western 

Macedonia

133.407,50 23.542,50 156.950

PP8 Energy Agency Of Savinjska 154.450.10 27.255,90 181.706

PP9 Extramedura 203.260,50 35.869,50 239.130

BUGET TOTAL 1.536.578,15 271.160,85 1.807.739
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IMPACTUL EXPECTAT

- Creșterea capacității a 200 de angajați ai administrațiilor

publice pentru a sprijini în mod eficient noi traiectorii de

creștere și securitatea energetică

- ~ 19 milioane de euro deblocați pentru a sprijini proiectele

privind energiile regenerabile, recalificarea forței de muncă și

utilizarea terenurilor după exploatare

- Creșterea gradului de conștientizare și consolidarea

consensului între sectorul energetic, forța de muncă și

cetățenii, pentru a sprijini măsurile de tranziție a energiei curate

(peste 1000 persoane fizice).
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Caracterul inovator al DeCarb provine din următoarele:

1. Abordează o problemă pentru prima dată în contextual

cooperării interregionale finanțate de UE (eliminarea treptată a

producției de energie pe bază de cărbune)

2. Reacționează la un pachet de reglementare foarte recent al CE

(noiembrie 2016), care, de asemenea, nu este acoperit de apelurile

anterioare ale Interreg Europe; în plus, la nivel național, regional și

local răspunsurile la pachetul "Energia curată pentru toți europeni"

sunt încă în curs de formare, plasând astfel DeCarb în inima unor

presiuni emergente, care nu au fost abordate anterior
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3. Legătura dintre tranziția cu energie curată și traiectoriile de

creștere și de ocupare a forței de muncă, într-o abordare

integrată care depășește definiția emisiilor obiective și politici

pentru introducerea energiilor regenerabile

4. Contribuțiile anticipate așteaptă cu nerăbdare și se extind la

mixul energetic al următoarelor trei decenii.

5. Proiectele anterioare relevante din punct de vedere tematic nu

au abordat particularitățile teritoriale ale regiunilor intensive cu

cărbune
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BBBENEBBE

BENEFICIILE COOPERARII INERREGIONALE

Presiunile cu care se confruntă regiunile DeCarb sunt comune în

termeni economici, sociali și de mediu.

Cu toate acestea, până în prezent, partenerii DeCarb au progresat

decarbonizarea în ritm diferit și s-au concentrat asupra diferitelor

aspecte ale acestei tranziții.

Această realitate formează o politică de cooperare favorabilă pentru a

învăța, schimbul de experiențe și explorarea în comun a soluțiilor și

dezvoltarea de planuri, maximizarea difuzării de cunoștințe politice,

operaționale și tehnice, economisind atât efort și timp.
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Cei mai avansați vor beneficia prin învățarea politicilor pe

diferite căi urmate de alți parteneri; cei care rămân în urmă vor

începe tranziția lor prin dezvoltarea de capacități bazate pe

cele mai eficiente practici.

La rândul său, această cooperare și armonizarea abordării

politice a partenerilor se anticipează să aducă o contribuție

semnificativă la atingerea obiectivelor privind emisiile într-o

zonă vastă a UE.
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PREGATIREA PENTRU STRATEGIA 2020

DeCarb este direct legat de strategia UE privind clima și

energia 2020, deoarece este determinată de cerința de a

reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori rolul

energiei regenerabile în combinația energetică a

partenerilor.

DeCarb se concentrează, de asemenea, asupra modului de

promovare a creșterii inteligente și durabile în timpul

tranziției cu energie curată, pentru teritorii care au cel mai

mult nevoie de el.
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Activitatile proiectului
➢ Dezvoltarea grupurilor de parți interesate si intalniri cu partile

interesate;

➢ Schimbul de experienta prin activitati interregionale comune;

➢ Identificarea bunelor practici si a strategiilor de dezvoltare;

➢ Elaborarea de orientari si foi de parcurs pentru avansarea tranzitiei

energiei curate;

➢ Elaborarea planurilor de actiune regionale pentru imbunatatirea

si/sau reorientarea instrumentelor de politica in vederea abordarii

decarbonizarii;

➢ Definirea actiunilor de politica sociala necesare pentru abordarea

problemelor legate de ocuparea fortei de munca;

➢ Monitorizarea planurilor de actiune si a instrumentelor de politica

in implementarea schimbarilor in vederea sprijinirii decarbonizarii;

➢ Activitati de diseminare.
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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
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Patru activități de cercetare au avut

ca scop explorarea domeniului și

oferirea bazei necesare pentru

planificarea politicilor.

Studii:

- Analiza impactului economic și

social

- Bune practici privind ecarbonizarea

și tranziția energiei curate

- Identificarea căilor de creștere a

decarbonizării

- Restabilirea resurselor de mediu și

analiza necesităților de restaurare a

terenurilor
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Dialogul public și

învățarea politicilor

DeCarb va organiza ateliere

interregionale, zile de informare,

vizite la fața locului și evenimente

de dialog social pentru a promova

sinergiile cu părțile interesate și

pentru a asigura consensul public

și acceptarea socială

Planurile de acțiune

Fiecare partener va elabora un plan de

acțiune pentru a promova tranziția cu

energie curată, punând în practică

politici de stimulare a creșterii

economice și de atingere a

obiectivelor privind emisiile de CO2,

precum și de asigurarea rolului

regiunilor în mixul energetic al UE

pentru 2030.
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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.

Pana in present, au fost organizate doua intalniri

interegionale, una la Stara Zagora Bulgaria – intalnirea de

deschidere a peoiectului, si una in Badajoz, Extremadura,

Spania, regiune a carei energie totala provine din surse

regenerabile de energie.
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Contact:

Email: decarbproject@gmail.com  

Web: https://www.interregeurope.eu/decarb/

www.adroltenia.ro

Urmariti-ne pe social media:

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

https://twitter.com/DecarbProject 

www.linkedin.com/company/decarb-project 



Project smedia

VA MULTUMESC! 

Laura buzatu – expert proiect


