ÖVERENSKOMMELSE
sv

Eftersom vår stad/kommun/myndighet redan har undertecknat Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors som
syftar till att gå längre än Europeiska unionens klimatmål "3x20" (att minska CO2-utsläppen med 20% till 2020, en
20% ökning av energieffektiviteten och 20% andel förnybar energi) eller har ambitiösa lokala energi-och
klimatmål,
Eftersom en strategi för ökat deltagande behövs för att involvera det civila samhället för att nå dessa mål,

VÅR ORGANISATION FÖRBINDER SIG TILL ENGAGEMANG ATT

SKILLNAD I ENERGI OCH

GÖRA

KLIMATFRÅGAN I EUROPA!

Genom att delta I Europeiska E N G A G E kampanjen, kan vår stad/kommun/myndighet:
► få tillgång till kampanjens E N G A G E AFFISCHVERKTYG som möjliggör produktion av kreativa affischer där
invånare/deltagare m fl avger klimatlöften,
► dela och dra nytta av lokala erfarenheter och nätverk med andra europeiska städer/kommuner/ myndigheter.
Genom att ansluta oss till Europeiska E N G A G E kampanjen förbinder vi oss
►

att dela Borgmästaravtalens klimatmål eller energi- och klimatmål på lokal nivå
genom att:
▪

genomföra en lokal ENGAGE kampanj för beteendepåverkan,

▪

visa ENGAGE affischer, där varje deltagare undertecknat sitt bildsamtycke,

▪

främja ENGAGE genom lokala event ("ENGAGE dagar") - som kan
integreras i befintliga lokala arrangemang

▪

organisera möten mellan förvaltningar/avdelningar,

►

mobilisera olika aktörer: offentliga tjänstemän, intressenter och medborgare,

►

utvärdera några deltagares energiförbrukning för att visa att
beteendekampanjer leder till verkliga energibesparingar och kvantifierbara
resultat:

Procent av deltagarna
som ska utvärderas
►

Som samordnare för E N G A G E kampanjen,
förbinder sig Energy Cities:

Offentliga
tjänstemän

Intressenter

Medborgare

25-50%

15-20%

10-20%

►

att möjliggöra för varje lokal myndighet
att ladda ner en PDF-fil av varje
producerad ENGAGE affisch,

►

att på begäran ge varje lokal myndighet
relevant information som krävs för att
utföra ENGAGE kampanj

►

att främja ENGAGE genom den
officiella hemsidan
www.citiesengage.eu.

att betala en årlig avgift på 1000€ för användandet av ENGAGE affischverktyg
och de tjänster som erbjuds.
Överenskommelsen görs i två exemplar och skickas till Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon, France:

► juridisk företrädare för
staden/kommunen/myndigheten i:
_______________________________________
Namn: _________________________________
Titel : __________________________________
Daum, stämpel ochsignatur

►

Project manager:

Namn: _____________________________
Titel: ______________________________

►

För godkännande:

Energy Cities
Jean-Pierre VALLAR, General Secretary

Email: _____________________________
Tel: _______________________________

Daum, stämpel ochsignatur

