Очаквани резултати
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Набор от критерии и индикатори, насочени
към характеристиките на нисковъглеродната
икономика (ще бъде завършен през май 2010 г.)

Макроикономически анализ на три
от партньорските региони (Бургенланд, Корнуъл,
Марке), определящ структурните промени,
които са необходими за постигане
на нисковъглероден статус (ще бъде разработен
през декември 2010 г.)

Дискусионен доклад за използването на екологична оценка и оценка на устойчивостта като
инструменти за интегриране на въпросите,
свързани с климатичните промени и като система
за наблюдение в програмите за регионално развитие (ще бъде разработен през ноември 2010 г.).
Методическо ръководство с добри практики за
интегриране на въпросите, свързани с климатичните промени в програмите за регионално развитие. (публикуване през септември 2011 г.)
Три семинара за разпространяване на резултатите и откритията по проекта (2010/2011)

Пилотни дейности за обмяна на опит при стимулирането на смекчаването на и адаптирането
към климатичните промени и модел за развитие
на нисковъглероден регион (март 2010 г.)
НАЧАЛНА ОЦЕНКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КЛИМАТИЧНО СИГУРЕН РЕГИОН

Макро-икономически
анализ на три
партньорски
региона

Доклад за
критериите и
индикаторите
за нисковъглеродни икономики

ЕО/ОУ
дискусионен
доклад

Методическо ръководство

Семинари за изграждане на капацитет
Пилотни дейности за обмяна на опит

Външна комуникация и разпространение

•

Начален доклад за ситуацията в партньорските
региони, от гледна точка на нисковъглеродните
икономики (разработен през ноември 2009 г.)

Създаване на мрежа и обмяна на опит

•

Партньори

Корнуълски Съвет • Община Вроцлав •
Университет Дебрецен, Център за екологично
управление и политика • Агенция за развитие
ЛаМоРо • Регион Лигуриа • Регион Марке •
Малтийски власти по околната среда и планирането
• Министерство на регионалното развитие
и благоустройството • Регионално управление
Бургенланд • Регионален екологичен център
за Централна и източна Европа • Компания
за развитие Корнуъл • Регион Ла Риоха

Контакти

Венелина Върбова:: vvarbova@rec.org
Дора Олмаши:: dalmassy@rec.org
Тел.: (36-26) 504-000

За да се абонирате за бюлетина моля изпратете
съобщение на: info@rscproject.org

Партньорите от RSC изразяват готовност
да установят връзка с други подобни инициативи,
региони и добри практики в тази сфера, както
и с компании и/или организации, осъществяващи
проучвания по темата.
Website: www.rscproject.org

Пътят към
нисковъглеродно
бъдеще

Съфинансиран от Европейския фонд
за регионално развитие
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Преминаването към нисковъглеродна
икономика е екологична необходимост
и представлява икономическа и социална
възможност.
Какво стои зад Региони
за устойчива промяна??

„Региони за устойчива промяна” е тригодишно партньорство на 12 организации
от 8 страни членки на ЕС. Проектът цели
чрез регионално сътрудничество и чрез
подсигуряване на регионите с методически
средства да спомогне за европейския преход
към икономики, произвеждащи минимални
емисии на парникови газове.

Тъй като проект „Региони за устойчива
промяна” обединява региони на различни
нива на готовност за борба с климатичните
промени, партньорите желаят да научат
повече един от друг, да обменят опит и да
споделят резултатите от техните усилия.
Проектът стартира през октомври 2008 г.,
съфинансиран е от програма HYPERLINK
"http://www.interreg4c.eu/" \t "_blank"
INTERREG IVC на ЕС и част от цел Европейско
териториално сътрудничество. Основната

цел е да подобри ефективността
на политиките за регионално развитие
и да допринесе за икономическата
модернизация и повишаване
на конкурентоспособността в Европа.

Как започна всичко

Идеята за проект „Региони за устойчива
промяна” възникна по време на изпълнението
на проект Greening the Regional Development
Programmes (GRDP), съфинансиран
от програма INTERREG IIIC, който продължи
от юли 2004 до октомври 2007 г.
В края на проекта седем от партньорите
по проект GRDP проявиха интерес за
продължаване на успешното сътрудничество.
Тъй като климатичните промени са
приоритетен въпрос за регионите, те решиха
да създадат партньор-ство, което
да ги подпомогне при преминаване
към нисковъглеродна икономика.

Кои сме ние

Партньорството включва национални,
регионални и местни организации от
Австрия, България, Унгария, Италия, Полша,
Малта, Испания и Великобритания. Партньорите възнамеряват да работят заедно,
за да насърчат прехода към климатично благоприятни икономики и да отключат
потенциала на програмите за регионално
развитие за стимулиране на смекчаването
и адаптирането към климатичните промени.

Защо проектът е важен

Преминаването към нисковъглеродна
икономика е екологична необходимост
и представлява икономическа и социална
възможност. Европейските региони имат
огромен потенциал да допринесат
за устойчив растеж чрез по-ниски емисии
и да осъществят иновативни мерки
за смекчаването на и адаптирането
към климатичните промени. Регионите се
фокусират върху икономическия растеж, тъй
като липсата на опит, знания и практически
инструменти налагат интегрирането на
въпросите, свързани с климатичните промени
в политиките и практиките. Партньорите
по проект „Региони за устойчива промяна” се
надяват да развият потенциала на регионите
и да ги подпомогнат при приемането
на предизвикателствата в борбата
с климатичните промени.
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