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Ενηµέρωση της ΚΕΔΕ και των μελών… της για την Ανοιχτή Πρόσκληση Συµμετοχής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έργου «Υποστήριξη τοττικώξν- και θεριφερειακών αρχών για τη μετάβαση προς ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα

μέχρι το 2050 … ο-τιεεικ 5o»
Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ενηµερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Υποστηριξη τοπικών και
περιφερειακών αρχών για τη µετάβαση προς ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2050 - C-Track 50», υπάρχει
ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς δήμους που ενδιαφέρονται να λάβουν τεχνική υποστήριξη µεταξύ άλλων στις

ακόλουθες κατευθύνσεις:
.

Επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στο πλαίσιο του Συµφώνου των Δηµάρχων,
σε Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα
(περιλαμβανομένου του 2030), και

*

Υποστήριξη για την εκπόνηση προτάσεων χρηματοδότησης για δράσεις σχετικές με ενεργειακή απόδοση και
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας βάσει διαθέσιμων χρηματοδοτικών µέσων (π.χ. ERDF, ESCO | EPC, ELENA, JESICA
και ΕΟΧ).

Στόχος του έργου ότι… 50, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραµμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ, είναι να
κινητοποιήσει και να υποστηρίξει επιστηµονικά τις δημόσιες αρχές στον καθορισμό μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων
ενεργειακής πολιτικής. Το έργο συντονίζεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΣΑΔ…ΕΜΠ), ενώ συμµετέχει και η Εταιρεία Συμβούλων ΕΠΤΑ.
Συνηµμένα μπορείτε να βρείτε το κείμενο της Ανοιχτής Πρόσκλησης, καθώς και το ερωτηµατολόγιο για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι δήµοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωµένο το συνημμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις
8 Οκτωβρίου 2018 στην κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, είτε μέσω ο…ττιεί|: είοχραρε©ορυ.πίυερτ, είτε µέσω fax: 2107723550.
To C—Track 50, μέσω των 2 εταίρων στην Ελλάδα, θα υποστηρίξει συνολικό 10 δήμους στη χώρα, που θα επιλεγούν με
διαφανή διαδικασία με βάση μια σειρά κριτηρίων που έχει θεσπιστεί από τους εταίρους του έργου.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης στα µέλη σας, ενώ παραμένουμε στη διάθεσή σας για

περαιτέρω διευκρινίσεις.
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