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Informace o projektu
Země: Bulharsko, Česká republika, Německo,
Řecko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko
Doba trvání projektu: Duben 2018 – Březen 2021
Projektový kick-off mítink v červnu 2018 v Berlíně; Foto: BEACON

Obecné informace
Aby bylo možné úspěšně implementovat Pařížskou dohodu a evropské
energetické cíle zaměřené na zmírnění dopadů klimatických změn, kterých má
být dosaženo v roce 2030 a v dalších letech, je třeba posílit opatření ochrany
klimatu na všech relevantních úrovních. Je nutné, aby vlády jednotlivých
evropských států vytvořily účinné politiky a rámcové podmínky.
Města a místní organizace budou hlavní měrou přispívat k dosažení cílů
stanovených pro ochranu klimatu v EU. Tyto zúčastněné strany se mohou stát
průkopníky a hlavními hnacími silami důkladné dekarbonizace i procesů
sociální transformace. Jednání měst a místních organizací má totiž obrovský
potenciál pro zvýšení energetické účinnosti a snížení skleníkových plynů. Školy
a ostatní vzdělávací instituce mohou hrát v tomto směru klíčovou roli, a to
nejen díky snížení své vlastní energetické spotřeby, ale i tím, že budou
vzdělávat budoucí generace, které se budou chovat šetrně k životnímu
prostředí.

Projekt

Cílové skupiny: města, vzdělávací instituce, vlády
jednotlivých států
Koordinující organizace: Ecofys – a Navigant
Company, adelphi, Nezávislý institut pro otázky
životního prostředí (UfU)

Partneři projektu: Energy Cities, SEVEn, Polská síť
měst a obcí (The Association of Municipalities
Polish Network - PNEC), Rumunská síť Energy
Cities Romania (OER), ENVIRON Association,
National Trust Ecofund Bulgaria (NTEF), Institut
sociálních věd – Univerzita Lisabon (FCiências.ID),
Centrum pro obnovitelné zdroje energie a
energetické úspory (CRES)

Evropská iniciativa pro ochranu klimatu (EUKI):

Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu (BEACON) je tříletý
Potsdamer Platz 10,
projekt, jehož cílem je podpořit zmírnění dopadů klimatických změn a umožnit 10117 Berlin - Německo
výměnu zkušeností mezi vládami, městy a školami jednotlivých evropských Tel.: 49 (0)30 338424 570
států. Dále projekt usiluje o posílení evropské integrace pomocí bilaterální a info@euki.de
multilaterální spolupráce a vytvoření společné ambice týkající se
implementace Pařížské dohody. Tvůrci politik, městští činitelé a pracovníci
vzdělávacích institucí se budou moci společně vzdělávat, vytvářet sítě a Evropská iniciativa pro ochranu klimatu (EUKI)
Byla vytvořena Spolkovým ministerstvem
dostane se jim potřebných poradenských služeb. Tak si osvojí technické
životního prostředí, ochrany přírody a jaderné
dovednosti, které jim pomohou rozvinout, zlepšit a implementovat opatření, bezpečnosti (BMU) a slouží k financování
která povedou ke snížení emisí skleníkových plynů.
projektů. Její implementaci podporuje Německá
Osvědčené postupy pro úspěšné zavedení opatření vedoucích ke snížení emisí společnost pro mezinárodní spolupráci (Deutsche
se budou šířit na základě celoevropské analýzy. Ta se týká nástrojů, které Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit fungují jako spolehlivá ochrana klimatu v jednotlivých státech se zaměřením na (GIZ) GmbH. Zastřešujícím cílem EUKI je podpořit
budovy, dopravu, menší průmyslová zařízení a zemědělská odvětví. Osvědčené evropskou spolupráci v oblasti ochrany klimatu a
postupy na místní úrovni se určí v rámci pravidelných setkání 34 měst z České dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů.
republiky, Rumunska, Řecka, Polska, Portugalska a Německa, při kterých si
Více informací o EUKI naleznete zde: www.euki.de
budou moci účastníci navzájem předat své zkušenosti. Města pak získají trvalou
technickou podporu a dostane se jim školení na pracovišti (on-the-job
coaching). Díky těmto školením budou města schopna zasadit a úspěšně implementovat osvědčené postupy do

místního prostředí. V rámci vybudované sítě vznikne podpora pro vytvoření partnerství pěti měst, jejichž cílem
budou opatření pro ochranu klimatu.
Do projektu se zapojí také vzdělávací instituce v České republice, Rumunsku, Bulharsku a Německu. Jejich úkolem
bude zvýšit povědomí o klimatických změnách a snížení jejich dopadů na individuální úrovni. Projektový tým
provede analýzu školních osnov a opatření pro ochranu klimatu v rámci již existujících vzdělávacích programů. Dále
tým vytvoří pobídkové modely pro úsporu energií a akční plány energetických úspor ve školách a také povede
workshopy a školení. Pedagogové z vybraných škol partnerských zemí budou mít navíc možnost jet na studijní
cestu do Německa.

Webové stránky :
www.ecofys.com/
www.adelphi.de/en
www.ufu.de/en/

