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Municipiile BEACON s-au reunit la Heidelberg, pentru acțiuni climatice la nivel local
Conferința BEACON „Catalizarea Acțiunilor Climatice Locale Europene” a avut loc la
Heidelberg, în data de 21 mai 2019. Aproximativ 90 participanți, selectați din orașe și
municipalități europene, au dezbătut modul în care protecția climatică și dezvoltarea locală
pot fi reunite. Municipalitățile europene au un rol crucial în implementarea măsurilor
climatice ambițioase. Acestea asigură deseori pionieratul în soluții ecologice care creează
oportunități pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, protejând în același timp mediul.
Municipiile Alba Iulia, Buzău, Deva, Râmnicu Vâlcea și Zalău au fost selecționate și fac parte
din proiectul BEACON, alături de Municipiile Pionier Brașov și Timișoara, toate fiind
prezente la conferința de la Heidelberg. Acest eveniment aduce municipalitățile BEACON în
linia întâi a acțiunilor climatice europene.
Conferința a vizat o serie de aspecte politice - lupta împotriva sărăciei energetice, producția
locală de energie, strategii pentru prosperitatea dezvoltării locale, dar și diverse măsuri de
atenuare a schimbărilor climatice. De asemenea, sesiunile de lucru au abordat subiecte care
sunt extrem de importante pentru municipalități, cum ar fi gestionarea datelor la nivel
municipal sau mișcarea „Fridays for Future” (Vinerea pentru Viitor este o mișcare globală
studențească dedicată schimbărilor climatice). În plus, turul ghidat prin cel mai mare cartier
de locuințe pasive din Europa - Bahnstadt - a prezentat o abordare holistică a revitalizării
urbane și planificării vizionare a orașelor.
Pentru a intensifica activitatea rețelei și a maximiza efectele sesiunii de instruire, conceptul
de „case clinics” a fost introdus în rândul participanților, conferind atelierelor de lucru o
orientare practică. „Case clinics” reprezintă o metodă de lucru pentru identificarea
soluțiilor, care funcționează sub forma unei echipe în care un interlocutor prezintă un caz,
iar membrii echipei contribuie ca și consultanți. Sztum și Bydgoszcz, orașe din Polonia, au
prezentat inițiative privind comunitățile energetice și producția de energie, în timp ce
reprezentanții orașului ceh Písek au explicat eforturile depuse în colectarea datelor pentru o
mai bună monitorizare a atenuării schimbărilor climatice.
***
BEACON - Bridging European and Local Climate Action (Crearea legăturilor între nivelul local și cel
european prin acțiuni pentru climă) este un proiect finanțat prin Inițiativa Europeană pentru Climă a
Ministerului Federal al Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară.
Proiectul urmărește facilitarea acțiunilor climatice la nivel local și schimbul de informații între
municipalități și școli din Europa. Proiectul BEACON se desfășoară în perioada 2018-2021 și implică
municipalități și școli din Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Polonia, Portugalia și România.
Proiectul BEACON este coordonat de Asociația „Orașe Energie în România” (OER), tel.
+40.268.474.209 | fax +40.268.547.784 | e-mail: office@oer.ro. Pentru mai multe informații,
accesați http://oer.ro/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/.
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