Programul de Cooperare Teritorială: URBACT III
Titlu proiect: „ ZERO CARBON CITIES” (ZCC)
Iniţiator/Beneficiar:Manchester –Marea Britanie / Municipiul Bistriţa România
Parteneri: Manchester (Marea Britanie) – lider de proiect, Bistriţa (România),
Frankfurt (Germania), Vilvoorde (Belgia), Modena (Italia), Tartu (Estonia) Zadar
(Croația).
Obiectiv general: sprijinirea orașele partenere în stabilirea, pe baze științifice,
a țintelor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și a Planurilor de Acțiune
pentru Climă și Energie Durabilă Zero Carbon (PACED)/ Planurilor Integrate de
Acțiune, care să le permită să contribuie integral la Acordul de la Paris și la
viziunea strategică a UE pentru neutralitatea carbonului.
Context: Schimbările climatice sunt recunoscute din ce în ce mai mult ca
reprezentând o „problemă reală”, care necesită politici și guvernanță la mai
multe niveluri și acțiune imediată, dar și acțiune pe termen scurt, mediu, și lung.
Acordul de la Paris și Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind
schimbările climatice, furnizează cadrul politic general pentru acțiunile globale
privind schimbările climatice.
Acordul de la Paris privind schimbările climatice stabilește angajamentul
de a menține creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2°C și de a
continua eforturile pentru menținerea acesteia la nivelul de 1,5°C, față de nivelul
preindustrial. Pentru a îndeplini această țintă este necesar să se limiteze
cantitatea de CO2 emis la nivel mondial.
De asemenea, în cadrul Acordului de la Paris și a Regulamentului de
guvernanță UE, există un principiu-cheie, respectiv cel al acțiunilor pe mai multe
niveluri și o recunoaștere a faptului că orașele trebuie să joace un rol cheie în
atingerea țintelor propuse, 40% din acțiunea necesară pentru limitarea
temperaturii globale va trebui să provină de la nivelul orașelor.
În prezent, UE este în proces de coordonare a cerinței ca toate statele
membre să realizeze Planuri Naționale de Energie și Climă pentru 2021-2030.
Descriere proiect: Proiectul își propune să implementeze o metodologie nouă
care să poată sprijini orașele să dezvolte și să implementeze Planuri de Acțiune
pentru Climă și Energie Durabilă (PACED), care să fie în concordanta cu
Acordul de la Paris. Metodologia va fi testată în cele șapte orașe partenere, în

vederea perfecționării și pregătirii acesteia pentru a putea fi transferat si în alte
orașe din UE și nu numai.
Metodologia se va baza pe experiența partenerului lider și pe lucrările
începute deja în acest sens în orașul Manchester și va cuprinde mai multe
componente principale, ca de exemplu: stabilirea țintelor bazate pe studii
științifice, utilizând metodologia dezvoltată de Manchester pentru cercetarea
schimbărilor climatice în vederea stabilirii de obiective anuale pentru reducerea
emisiilor de CO2; planuri de acțiune personalizate; argumente economice
privind beneficiile sociale și economice ale reducerii emisiilor de CO2 carbon,
mobilizarea factorilor interesați etc.
Proiectul va fi implementat în colaborare cu organizatiile Energy Cities,
CDP (Carbon Disclosure Project) si Eurocities, pentru a sprijini testarea
metodologiei și pentru a oferi mecanismele necesare pentru influențarea
demersului adoptat de Convenția Primarilor pentru sprijinirea orașelor. De fapt,
funcționează ca o “rețea în cadrul unei rețele”, acționând ca o platformă de
testare și catalizator pentru transferul acesteia în cele peste 10.000 de orașe
membre ale Convenției Primarilor.
Activități proiect:
- Crearea Grupului Local URBACT (GLU), cu rolul de a participa la
activitățile transnaționale din cadrul proiectului, de a transfera
cunoștințele la nivel local și de a conlucra la realizarea Planului Integrat
de Acțiune Zero Carbon.
- Realizarea unui Plan Integrat de Acțiune Zero Carbon.
- Transferul de bune practici prin întâlniri locale și transnaționale organizate
de partenerii proiectului.
- Realizarea unei campanii de mobilitate durabilă.
- Activități de comunicare și diseminare a proiectului.
Perioadă de implementare: 02.09.2019 – 07.08.2022
Buget total proiect: 70.000 Euro, cu o rată de rambursare de 98%.
Beneficiari: Municipiul Bistrița, agenții și factorii interesați din domeniul
mediului, comunitatea locală.

