HÍRLEVÉL
2019 januári szám
A C-Track 50, a „Horizont 2020” kutatási
és innovációs program keretében
finanszírozott uniós projekt célja, hogy
mobilizálja és támogassa a helyi és
regionális önkormányzatokat az energiaés az éghajlatváltozás tervezésében
annak érdekében, hogy 2050-ig elérjék az
éghajlatváltozás ellenálló képességét és a
karbon-semlegességet.

Energiatervezési folyamat a C-Track 50 országokban
Az energia- és éghajlati tervezés egy bonyolult folyamat, amely számos érdekelt
felet magában foglal, akik egymást átfedő kompetenciákkal rendelkeznek a
kormányzás szintjén. A többszintű kormányzás biztosítása érdekében a résztvevő
hatóságok között felülvizsgálta a tizenegy partnerország energiatervezési
folyamatát. A jelentés tartalmazza az egyes országok nemzeti célmeghatározási
eljárásainak áttekintését, a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek
kidolgozásának folyamatát, valamint a helyi és regionális önkormányzatok szerepét
és szerepvállalását.
Az energiatervezés többszintű irányítási modelljei
A C-Track 50 keretein belül a meglévő többszintű kormányzási modelleket
értékelték, hogy azonosítsák az országos szinten leghatékonyabb megközelítést,
amely fokozhatja az együttműködést. A kapott összefoglaló dokumentum
ajánlásokat is tartalmaz az együttműködési folyamatok végrehajtására és testre
szabására az energia- és éghajlati tervezés nemzeti szinten történő megkönnyítése
érdekében.
A helyi hatóságok támogatása a hosszú távú energiatervezésben

A C-Track 50 két kulcsfontosságú kihívással
foglalkozik: a többszintű együttműködés
hiánya az integrált energia- és éghajlatpolitikai tervezésben, valamint az Európaszerte korlátozott tapasztalat a hosszú távú
tervezésben minden irányítási szinten.
Összességében a C-Track 50 jelentős
mértékben hozzájárul a 2030-as és 2050-es
uniós energia- és éghajlati célok eléréséhez a
többszintű kormányzás előmozdításával, a
hatóságok támogatásával a hosszú távú
energiapolitikai
prioritások
meghatározásában, valamint a helyi és
regionális
energiatervezés
megkönnyítésében.

A C-Track 50 célja a helyi és regionális önkormányzatok mozgósítása és támogatása
a hosszú távú energiapolitikai prioritások meghatározásában, valamint tudatos,
integrált, fenntartható energia- és éghajlat-politikai cselekvési tervek
kidolgozásában, finanszírozásában és végrehajtásában az éghajlatváltozás és a
szén-dioxid semlegesség elérése érdekében 2050-ig. A technikai segítségnyújtást és
útmutatást minden partnerország legalább egy régiója és tíz önkormányzata
biztosítja. A támogatott települések kiválasztása során a legtöbb országban nyílt
pályázatot indítottak.

C-Track 50 részvétele a COP24-ben - 2018 Katowice
A C-Track 50-et sikeresen bemutatták az Egyesült Nemzetek
éghajlatváltozási konferenciájának COP24 kísérő rendezvényén,
2018. December 8-án, Katowice-ban, Lengyelországban, az EU
Pavilonban. A „természet alapú megoldások és többszintű
kormányzás a szén-dioxid-semleges és rugalmas városok és régiók
számára” című rendezvényt az ICLEI Europe és a Berlini Ökológiai
Intézet szervezte meg, a városok és régiók szén-semlegességre való
áttérésének megkönnyítése érdekében.

A C-Track 50 nemzeti kerekasztalok többszintű együttműködést támogatnak
A többszintű kormányzás előmozdítása és a stratégiai hosszú távú energiatervezés megkönnyítése érdekében az egyes
partnerországokban kerekasztalokat valósítottak meg. A résztvevők közé tartoztak a nemzeti, regionális, helyi és egyéb állami
hatóságok és a stratégiai energia- és éghajlatpolitikai tervezésben részt vevő szervezetek, mint például a helyi önkormányzatok
szövetségei.

C-Track 50 kerekasztalok a helyi önkormányzatok és más érdekelt felek számára
Minden résztvevő országban sikeresen megtartották a helyi hatóságok és más érdekelt felek egynapos kerekasztalját. A
kerekasztalok elősegítették a regionális hatóságok, a helyi hatóságok és más helyi érdekeltek közötti párbeszédet. A kerekasztalbeszélgetések során megvitatták a régiók és az önkormányzatok számára a 2050-es évre vonatkozó célokat, valamint prioritásokat
és példaképes intézkedéseket. Emellett megvitatták a szén-dioxid-semleges gazdaság 2050-re vonatkozó elképzeléseit, valamint
a 2050-es nemzeti energiapolitikai prioritásokra vonatkozó ajánlásokat.

Tevékenységek Magyarországon
Az energia és az éghajlatváltozás tervezésével kapcsolatos konzultációhoz való hozzájárulás

A LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft. a regionális stakeholderekkel
együttműködésben fogalmazott meg ajánlásokat, melyek elősegíti a különböző irányítási szintek
közötti együttműködést az éghajlatváltozás negatív hatásainak csökkentésében, ill. az adaptációra
vonatkozóan.
- A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia módosítása során konzultáció szervezése a megyei, ill. a helyi
szakértők, döntéshozók bevonásával
- A helyi igények figyelembevétele, és a javaslatok beépítése a nemzeti szintű, hosszú távú tervezésbe
- Forrás megteremtése a regionális és helyi klímastratégiák megvalósítására.
- Legyen felhívás a hosszú távú tervezés megvalósítására, azaz legalább 2050-ig szóló tervek
kidolgozásának lehetőségére települési szinten, melyek összhangban vannak a nemzeti szintű, 2050ig szóló célkitűzésekkel.

A C-Track 50 kerekasztalok többszintű együttműködést támogatnak
2018. október 31-én, Debrecenben került megrendezésre az első regionális szintű workshop, azzal a céllal, hogy a regionális
stakeholdereknek bemutassuk a projektet és a célokat, ezen túl a többszintű kormányzás előnyeit, és az együttműködési
lehetőségeket is bemutatták. A projekt mellett a hazai éghajlatváltozási célok is bemutatásra kerültek, különös tekintettel a 2050-ig
szóló lehetőségek számbavételére. A workshop második felében a tapasztalatok, gondolatok megosztása történt meg arra
vonatkozóan, hogyan járulhatnak a célokhoz, és milyen szerepük lehet a regionális szereplőknek.
C-Track 50 egyeztetés nemzeti szinten
A LENERG Nonprofit Kft. 2018. december 17-én találkozott az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, Monitoring & Ellenőrzési Osztály képviselőivel, hogy a C-Track 50 projekt
céljait hogyan lehet, ill. hogyan egyeztethetőek össze a Kormányzat jövőbeli terveivel. A
találkozón a LENERG bemutatta a projekt fő céljait, várható eredményeit, valamint az eddig
elért eredményeket. Elmondták, hogy jelenleg 10 települést választottak ki Hajdú-Bihar
megyében, akik számára elkészül egy fenntartható klíma és energia akcióterv 2050-ig szóló
intézkedésekkel. A minisztérium részéről elmondták, hogy részükről is nagy érdeklődés van
arra, hogy megismerjék a települések valós igényeit, lehetőségeit. A találkozó zárásaként
megegyeztek, hogy a projekt jövőbeli nyílt rendezvényein, ill. személyes találkozókon
továbbra is folytatják az egyeztetéseket.

Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs programjából került
finanszírozásra a 784974. számú támogatási megállapodás keretében.
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