Fenntartható Energia Akciótervek (SEAP)

Energiahatékonyság és a globális klímaváltozás hatásainak csökkentése az
Önkormányzatok vezetésével a Polgármesterek Szövetségében

Csatlakozzon az Ön települése is a Polgármesterek Szövetségéhez
és készítesse el Fenntartható Energia Akciótervét!
A csatlakozás az alábbi előnyökkel jár:



Rendelkezni fog valós adatokkal és adatgyűjtési módszerrel az
üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozóan, mely általában a legtöbb
fejlesztési támogatás előfeltétele.



Rendelkezni fog klímabarát stratégiával, amely alapja a kapcsolódó hazai és
EU-s pályázatokon (energetikai, közlekedési stb.) történő sikeres
szereplésnek.



A kibocsátás-csökkentés mellett az energiaracionalizálási
köszönhetően jelentős költségcsökkentés érhető el.



A kibocsátás-csökkenés mellett jobb levegőminőség, élhetőbb környezet, a
lakosság általános környezettudatosságának növelése is elérhető, amely
összességében
a
településen
élők
életszínvonalának
növekedését,
kellemesebb életkörülményeket eredményez.



Hosszú távon a fenntarthatóbb települések vonzereje nő a befektetők
számára is.



Részese lesz egy nemzetközi közösségnek, amelyen
információt, jó gyakorlatokat osztanak meg egymással.

intézkedéseknek

belül

a

tagok

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében támogatás
lesz elérhető az alacsony széndioxid-kibocsátást célzó stratégiák kidolgozására.
Érdemes azonban minél hamarabb elkezdeni az adatgyűjtést és a tervezést annak
érdekében, hogy a fejlesztésekre rendelkezésre álló források minél hatékonyabban
igénybe vehetővé váljanak azok számára, akik időben elkészítik településük klímabarát
stratégiáját.
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A Polgármesterek Szövetsége helyi és regionális önkormányzatokból álló európai
mozgalom, amely önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság
növelése és a megújuló energiaforrások használata iránt. A Szövetségnek eddig
6.305 település tagja Európa-szerte.
A Szövetséghez történő csatlakozás és részvétel folyamata a települések
számára:


A helyi képviselőtestület döntése alapján a Polgármester aláírja a csatlakozási
nyilatkozatot;



Az aláírók elkészítik a területükre vonatkozó CO2-kibocsátási leltárt;



Az aláírástól számított 1 éven belül kidolgozzák a Fenntartható Energia
Akciótervet (SEAP);



Végrehajtják és monitorozzák a stratégia megvalósulását;



Programokat szerveznek a területükön élők energia- és környezettudatosságának
növelése és a program népszerűsítése érdekében.



Megosztják tudásukat más szervezetekkel és településekkel, illetve népszerűsítik
a program eszmeiségét a helyi közösségben.

Az Energia Akcióterv elkészítésével kapcsolatosan keresse szakembereinket! A
denkstatt hatékony partner az Fenntartható Energia Akcióterv elkészítésében,
mert rendelkezik:
Nemzetközi háttérrel: a denkstatt Európa 5 országában, a fenntarthatóság és a
környezetvédelem területén tevékenykedő tanácsadó vállalkozás.
Tervezés,
programkészítési
tapasztalattal:
alapállapot
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok kidolgozása.

felmérés,

Szigetszentmiklós, Páty, Tatabánya, Herceghalom, Lipótszentmiklós
Referenciákkal Energia Akcióterv és CO2-kibocsátás leltárkészítés
területén:
Temesvár, Arad, Zilah, Bákó, Gyüreg, Pécska, Nagylak, Újszentanna,
Lippa, Pitesti, Ploiesti
Referenciákkal fenntartható város, smart city tervezés
területén: a világ legélhetőbb városának választott Bécs energia
stratégiájának kidolgozása, érintett menedzsment, környezetbarát
munkahelyteremtés,
hulladékgazdálkodási
terv
kidolgozása,
tisztább termelési program
Elkészítjük a Fenntartható Energia Akciótervet, figyelembe véve a település
természeti, gazdasági és társadalmi adottságait, valamint azokat a nemzeti, regionális és
helyi stratégiai dokumentumokat, amelyekkel a települési Fenntartható Energia
Akciótervnek harmóniában kell lennie.
 források felmérése  kibocsátások elemzése 
 bázisév kiválasztása  akcióterv elkészítése 
végrehajtás  monitoring
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