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POSZUKIWANI PARTNERZY REPLIKANCI
Czy chciałbyś przyczynić się do realizacji celów UE 2030? Czy chcesz zostać „Zrównoważonym
Regionem”? Masz ochotę nauczyć się nowych metod efektywnego planowania energetycznego? 
Czy jesteś gotowy na radykalne przemyślenie, jak mądrzej wykorzystywać fundusze publiczne?

Partnerstwo projektu PROSPECT2030 jest
zaangażowane w proces wymiany
doświadczeń i wiedzy z zakresu planowania
energetycznego, mechanizmów finansowych
i wykorzystania środków publicznych: do tej
pory zorganizowaliśmy cztery warsztaty
tematyczne - podczas ostatniego
uczestniczyła Minister Saksonii Anhalt, prof.
Claudia Dalbert, która powitała nas
przemówieniem.
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BUDOWANIE ZDOLNOŚCI

PLANY DZIAŁANIA

Zakończyliśmy zbieranie danych do naszych 7
regionalnych planów działania: zgromadzone
dane posłużą do opracowania modelu
scenariusza, koncentrującego się na
efektywności energetycznej, dostawach energii
odnawialnej oraz redukcji emisji dwutlenku
węgla. Opracowane scenariusze zostaną
następnie wykonane przez regiony. Model ma
zostać ukończony do końca roku, aby można
było przygotować analizę scenariuszy. 

https://forms.gle/Y5L9d54pNFntcW797
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Two-case-studies-at-4th-capacity-building.html


Aby osiągnąć cel zerowej emisji  do 2050 r., przejście na
zieloną gospodarkę musi przekształcić się z wyzwania w
możliwości z różnymi inwestycjami UE. Jednak zakres
istniejących inicjatyw, takich jak UE Green Deal, obejmują
tylko cele i nie są jeszcze dostosowane do potrzeb każdego
kraju i regionu;

Stało się jasne, że możliwości zasobów publicznych są
zdecydowanie niewystarczające w procesie zielonej
transformacji. W związku z tym w następnym okresie
programowania należy skoncentrować finansowanie
publiczne na procesie zastąpywania dotacji instrumentami
finansowymi i uruchomić skuteczne lewarowanie
finansowania prywatnego z różnych źródeł.

Pozwól, że podzielimy się z Tobą raportem, który podsumowuje analizę finansowania inwestycji
niskoemisyjnych w 7 regionach.
Celem raportu jest przeprowadzenie ustrukturyzowanej oceny wykorzystania środków publicznych
przeznaczonych na rozwój sektora niskoemisyjnego w wybranych obszarach PROSPECT2030 w okresie
programowania 2014-2020.
Główne wnioski i zalecenia dotyczące polityki obejmują między innymi lepszą horyzontalną integracja
ekologicznej gospodarki, tworzenie wzmocnionych regionalnych programów / planów działania w
zakresie klimatu i energii oraz zastąpienie dotacji instrumentami finansowymi. Pełen raport tutaj
Niektóre zwiastuny:

Podczas organizowanych sesji
warsztatów każdy z partnerów
podzieli się doświadczeniem w
zakresie konkretnych krajowych i
regionalnych rozwiązań
finansowych
a także systemów
współfinansowania prywatnego.
Wszystkie sesje są publiczne:
przejdź do harmonogramu sesji
i dołącz do nas!

FOKUS: raport podsumowujący

Powtórka EWRC! Niech powstają regiony neutralne!

Wzajemne uczenie się

www.interreg-central.eu/prospect2030

NASTĘPNE KROKI

REGIONALNE WYDARZENIA

Pomimo kryzysu Covid-19, wszystkie
regiony naszego projektu z powodzeniem
zorganizowały swoje pierwsze lokalne
wydarzenia! W okresie od lutego do
listopada zaprosiliśmy interesariuszy, aby
porozmawiać o dekarbonizacji i planowaniu
energii niskoemisyjnej w naszych
regionach.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Synthesis-report-rev29102020.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/PPL-sessions-schedule.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Synthesis-report.html
https://euregionsweek2020-video.eu/video/lets-make-carbon-neutral-regions-happen
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Regional-events-schedule.html

