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Pozvánka k účasti na projektu Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu
(BEACON)

13. srpna 2018

Vážený pane starosto,
Projekt nazvaný Propojení evropských a národních klimatických opatření (BEACON) je
financován Evropskou iniciativou k ochraně klimatu (EUKI) ministerstva životního
prostředí Spolkové republiky Německo. Tento projekt podpoří pět českých měst, která
se zajímají o rozvoj založený na nízkých emisích a výměnu zkušeností v rámci evropských
států.
Města měla možnost se do projektu přihlásit do poloviny července 2018. Podáním
žádosti město Milevsko potvrdilo svůj zájem na účasti v tomto projektu.
Po vyhodnocení různých strukturálních kritérií a na základě dohody s ministerstvem
životního prostředí Spolkové republiky Německo (BMU) Vám s radostí oznamujeme, že
jsme k účasti na projektu město Milevsko vybrali.
Tímto Vás srdečně zveme k účasti na projektu BEACON.
Cílem tohoto tříletého projektu je podpořit zmírnění dopadů klimatických změn na
národní úrovni pomocí usnadnění budování kapacit, výměny znalostí a dialogu mezi
vládami, městy a školami jednotlivých evropských států. Na vyšší úrovni je pak cílem
tohoto projektu posílit evropskou integraci pomocí bilaterálního a multilaterálního
dialogu a zvýšit ambice ohledně společné implementace Pařížské dohody.
Projekt zahrnuje 34 měst z České republiky, Německa, Řecka, Polska, Portugalska a
Rumunska.
Města získají technickou podporu od odborníků a také se jim dostane potřebného
školení na pracovišti (on-the-job coaching). To vše městům usnadní konkrétní kroky,

které povedou k budoucnosti s nízkými emisemi. V rámci projektu budou mít také města
možnost účastnit se regionálních workshopů a dvou evropských konferencí na téma
klimatických opatření, které přinesou další potenciál, rozšíří odborné schopnosti a
umožní vést konstruktivní dialog i dosáhnout výměny zkušeností.
V příloze naleznete podrobné informace o tom, co vše může Vaše město v rámci
projektu získat a také přehled jednotlivých aktivit naplánovaných v rámci různých fází
projektu.
Prosím, abyste potvrdil Vaši účast na projektu a zaslal nám podepsané memorandum o
porozumění, a to do středy 5. září 2018.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách EUKI:
http://www.euki.de/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/?lang=en
V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se na nás prosím ihned obraťte.
Těšíme se na Vaši odpověď.
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