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Suport în finanțarea măsurilor energetice și climatice pentru Municipiile BEACON, 

a 4-a sesiune de instruire personalizată 

 

 

Proiectul BEACON urmărește stimularea și favorizarea punerii în aplicare a 

politicilor energetice și climatice la nivel local, pentru a atinge ținte naționale 

și europene, pentru a sprijini procesul tranziției energetice și pentru a contura 

pași spre neutralitate climatică. Planurile de Acțiuni în domeniul Climei și 

Energiei Durabile sunt principalele instrumente care reunesc aceste politici, 

conferă coerență inițiativelor locale și susțin implementarea măsurilor care 

conduc la economii de energie și reducerea emisiilor de carbon. Cea mai dificilă 

rămâne însă identificarea fondurilor necesare pentru punerea în aplicare a 

multitudinii de măsuri.  

 

Cea de-a 4-a sesiune de instruire personalizată, dedicată Municipiilor BEACON - Alba Iulia, Deva, Făgăraș, 

Râmnicu Vâlcea și Zalău - a avut loc online în luna iunie 2020 și a adus în discuție oportunitățile prezentate 

de European City Facility (EUCF), un nou instrument financiar creat pentru a oferi sprijin autorităților 

locale în elaborarea Conceptelor de Investiții, pentru implementarea măsurilor din planurile locale de 

acțiune privind clima și energia.  

 

Sub forma unui grant în 

valoare de 60.000 EUR, EUCF 

finanțează activități precum 

studii de fezabilitate, analize 

de piață, de risc, juridice, 

economice sau financiare 

care sunt necesare pentru 

dezvoltarea Conceptelor de 

Investiții. Grantul nu poate 

finanța în mod direct investiții reale, dar acoperă costurile pentru mobilizarea resurselor și serviciilor de 

acces în dezvoltarea unui Concept de Investiții. Primul apel EUCF pentru depunerea cererilor de finanțare 

a fost deschis la finalul lunii mai și se va încheia la începutul lunii octombrie, 2020.  

 

Cele 5 Municipii BEACON sunt eligibile din 

perspectiva EUCF și au planuri în a aplica pentru 

finanțare, în scopul susținerii implementării 

măsurilor care să concretizeze pașii spre eficiență 

energetică și adaptare la schimbările climatice. 

 

Subiectele dezbătute în cadrul sesiunii de instruire au 

vizat condițiile generale de aplicare la EUCF, care este 

suportul oferit de EUCF și care sunt etapele care 

http://www.eucityfacility.eu/
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urmează aplicării, în cazul calificării pentru finanțare. Pentru mai multe detalii, vă invităm să urmăriți 

înregistrarea webinar-ului: 

 

 

 

*** 

BEACON - Bridging European and Local Climate Action (Crearea legăturilor între nivelul local și cel european prin 

acțiuni pentru climă) este un proiect finanțat prin Inițiativa Europeană pentru Climă a Ministerului Federal al 

Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară. Proiectul urmărește facilitarea acțiunilor 

climatice la nivel local și schimbul de informații între municipalități și școli din Europa. Proiectul BEACON se 

desfășoară în perioada 2018-2021 și implică municipalități și școli din Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, 

Polonia, Portugalia și România. 

 

Proiectul BEACON este coordonat de Asociația „Orașe Energie în România” (OER), tel. +40.268.474.209 | fax 

+40.268.547.784 | e-mail: office@oer.ro. Pentru mai multe informații, accesați http://oer.ro/bridging-european-

and-local-climate-action-beacon/. 
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