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Nasz samorząd podpisał „Porozumienie Burmistrzów” zakładające realizację unijnego pakietu klimatycznego „3x20”
(20-procentowe ograniczenie emisji CO2, 20-procentowe zwiększenie efektywności energetycznej i 20-procentowy udział
odnawialnych źródeł energii do 2020) i wyznaczył ambitne cele dotyczące lokalnej polityki w zakresie energii i klimatu.
Mając świadomość, że do osiągnięcia w/w celów niezbędne jest zaangażowanie społeczności lokalnej w zakresie
zwiększania efektywności energetycznej,

NASZ SAMORZĄD DEKLARUJE PRZYSTĄPIENIE DO KAMPANII
ENG AGE BY WSPÓLNIE W EUROPIE ZADBAĆ O ŚRODOW ISKO
I OCHRONĘ KLIMATU!
Korzyści dla samorządów wynikające z przystąpienia do europejskiej kampanii E N G A G E:
► dostęp do narzędzia E N G A G E POSTER TOOL, które umożliwia tworzenie plakatów prezentujących uczestników
kampanii oraz ich zobowiązania dotyczące ograniczania zużycia energii,
► dzielenie się własnymi doświadczeniami i korzystanie z lokalnych doświadczeń innych, nawiązanie kontaktu z lokalnymi
samorządami w Europie.
Zobowiązania samorządów przystępujących do kampanii E N G A G E:
►

dzielenie się celami wynikającymi z Porozumienia Burmistrzów i lokalnej polityki
energetyczno-klimatycznej poprzez:
▪

wdrażanie lokalnej kampanii zaangażowania ENGAGE,

▪

prezentacja plakatów ENGAGE - wymagane wyrażenie zgody uczestników
na wykorzystanie ich wizerunku,

▪

promocja ENGAGE na lokalnych imprezach („Dni ENGAGE”) - zintegrowanych
z istniejącymi wydarzeniami lokalnymi,

▪

organizowanie międzywydziałowych spotkań w samorządzie lokalnym,

►

mobilizacja wszystkich uczestników: urzędnicy, podmioty zainteresowane i mieszkańcy,

►

monitorowanie wybranych uczestników i kontrolowanie ich postępów, aby wykazywać,
że kampanie zaangażowania prowadzą do rzeczywistego ograniczania zużycia energii
i mierzalnych rezultatów:
Urzędnicy
Podmioty
Mieszkańcy
zainteresowane
Ilość ocenianych
25-50%
15-20%
10-20%
uczestników (%)

►

wnoszenie rocznej opłaty w wysokości 1000€ za korzystanie ze świadczonego serwisu
oraz narzędzia do projektowania plakatów ENGAGE.

Zobowiązania Sieci miast Energy Cities
jako koordynatora kampanii E N G A G E:
►

udzielenie samorządom dostępu
do projektowanych plakatów ENGAGE
w formie plików PDF,

►

zapewnianie samorządom wszelkich informacji
wymaganych do wdrażania lokalnych kampanii
zaangażowania ENGAGE,

►

promowanie projektu ENGAGE na oficjalnej
stronie internetowej www.citiesengage.eu.

Wypełnić w 2 egzemplarzach i przekazać zwrotnie na adres: Energy Cities / 2, chemin de Palente / F-25000 Besançon:
►

Reprezentant prawny władz lokalnych :

►

Project manager:

►

Zatwierdzenie:

Gmina:_____________________________________ Pan/Pani: __________________________________
Energy Cities
Pan/Pani: __________________________________ Stanowisko: ________________________________ Jean-Pierre VALLAR, General Secretary
Stanowisko: ________________________________ Email: _____________________________________
Data, pieczątka i podpis

Tel: _______________________________________ Data, pieczątka i podpis

