
FAQs Invitație pentru aplicare 

 

Cât de des trebuie să călătoresc? 

Acest lucru depinde în mare măsură de activitățile la care municipalitatea dumneavoastră participă. 

Toate municipalitățile sunt invitate să participe la un total de șase ateliere regionale (Grupul "Europa 

de Sud" din Grecia sau Portugalia sau Grupul "CEE" din Cehia, Polonia sau România). În plus, toate 

municipalitățile vor fi invitate să participe la două Conferințe Europene dedicate municipalităților (în 

2019 și 2021). 

Dacă municipalitatea dumneavoastră participă la programul de parteneriat cu un oraș german 

partener, vor exista două întâlniri bilaterale în fiecare an al proiectului (șase întâlniri bilaterale în total, 

care vor avea loc în orașele partenere). 

Cât vor dura seminariile? 

Programul oficial al seminariilor regionale nu ar trebui sa dureze mai mult de două zile.  

La acestea se poate adauga timpul de călătorie către și de la municipalitatea care organizează 

evenimentul. 

Care va fi rolul meu în cadrul seminarului? 

Municipalitatea dumneavoastră poate găzdui un seminar regional. 

În cadrul seminariilor, participanților le este oferită posibilitatea de a dezvolta cunoștințe și abilități 

cheie în domeniile tematice selectate ale acțiunilor locale în domeniul climei și energiei. Prezentările 

experților, exercițiile interactive de grup și excursiile în teren vor fi activitățile tipice ale acestor 

seminarii. În cazul în care o municipalitate excelează la un anumit subiect, această bună practică 

poate fi inclusă în seminar - amploarea contribuției fiind definită în colaborare cu organizatorul. Acest 

lucru este valabil mai ales dacă o municipalitate dorește să găzduiască un seminar. 

Trebuie să particip personal la toate activitățile? 

Pentru a stabili o rețea de incredere între parteneri și pentru a gestiona cunoștințele în propriul oraș, 

poate fi un avantaj considerabil să aveți o persoană sau mai multe persoane care să poată participa în 

mod regulat la activități. Nu este obligatoriu ca o singură persoană să fie prezentă la toate 

evenimentele și seminariile. Este recomandat să aveți cel puțin un participant regulat. Municipalitatea 

este invitată să utilizeze oportunitățile oferite de proiect și să participe la toate activitățile. 

Este un angajament important. Ce beneficii voi avea? 

Acest proiect reprezintă o oportunitate pentru municipalitatea dumneavoastră de a se apropia mai mult 

de obiectivele sale de dezvoltare durabilă locală care are în vedere și protecția mediului: dorim să vă 

sprijinim în găsirea surselor de energie curate și sustenabile, găsirea de soluții pentru creșterea 

calității aerului, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră, accelerarea dezvoltării 

mobilității curate, reducerea sărăciei energetice, luând în calcul populația și mediul de afaceri, 

direcționând investițiile dumneavoastră către soluții durabile care vor aduce beneficii pe termen lung 

cetățenilor dumneavoastră, dezvoltând mecanisme de stimulare pentru reducerea costurilor cu 

energia în școli, etc. Credem că există multe soluții, soluțiile fiind testate de parteneri și că prin 

intermediul dialogului strâns și al serviciilor de consiliere, acestea pot fi puse la dispoziția 

municipalității dumneavoastră. 

Trebuie să plătesc pentru propria deplasare, cazare și mâncare? 

Costurile pentru deplasări, cazare și mâncare vor fi acoperite prin proiect. Totuși, va exista un număr 

limitat de participanți pentru fiecare municipalitate în cadrul deplasărilor externe.  

Ce alte costuri trebuie să suport? 

Nu sunt acoperite de proiect costurile care se referă la participarea dumneavoastră la evenimentele în 

afara proiectului (de ex. mese în afara programului).  

 

 



Care este limba în care sunt susținute seminariile, conferințele și întâlnirile bilaterale de 

parteneriat între municipalități? 

Persoana de contact care reprezintă municipalitatea dumneavoastră ar trebui să se simtă confortabilă 

în comunicarea simplă cu partenerii, în limba engleză. Cu toate acestea, pot fi furnizate traduceri 

simultane, în special la seminariile tematice și întâlnirile de parteneriat între municipalități, astfel încât 

toată lumea să se simtă confortabil în timpul unor discuții tehnice aprofundate. 

Ce tip de proiecte ar trebui dezvoltate? 

Scopul proiectelor care pot fi dezvoltate este foarte larg. Cu toate acestea, proiectele trebuie să aibă 

un efect clar în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și să se afle în unul din 

următoarele domenii: dezvoltarea și utilizarea surselor de energie durabilă, eficiența energetică, 

mobilitatea durabilă, combaterea poluării aerului, gestionarea deșeurilor, planificarea urbană durabilă, 

educarea și creșterea gradului de conștientizare privind acțiunile în domeniul climei. 

Pot obține finanțări pentru măsurile pe care vreau să le dezvolt? 

Nu va exista nicio plată directă sau subvenție din partea proiectului pentru implementarea măsurilor în 

municipalități. Cu toate acestea, veți fi susținut cu expertiză tehnică, consiliere tehnică individuală și, 

dacă este cazul, în căutarea unei finanțări externe. 

Sprijinul logistic și tehnic este prevăzut pentru fiecare parteneriat municipal pentru a vă ajuta să 

începeți activitățile comune. 

Municipalitatea mea este din Portugalia / Grecia / Polonia. Pot participa școli la proiect? 

Școlile din Germania, Cehia, România și Bulgaria se pot alătura activităților proiectului. Nu există 

sprijin dedicat pentru școlile din Portugalia, Grecia și Polonia. Cu toate acestea, pot exista oportunități 

pentru dezvoltarea proiectelor similare de economisire a energiei în municipalitatea dumneavoastră, 

pe baza experienței acumulate în Germania, Cehia, România și Bulgaria. 

Ce se întâmplă dacă școlile noastre nu sunt interesate sau pregătite să participe în proiect? 

Acesta nu este un criteriu de excludere de la participarea în proiect. Totuși, încurajăm școlile să facă 

parte din proiect deoarece sunt unii dintre cei mai mari consumatori de energie din comunitate.  

Care sunt sarcinile pentru școlile participante? 

Școlile vor dezvolta, sub supravegherea experților, un proiect de economisire a energiei în clădire. 

Principalul scop este de a economisi energia prin schimbarea comportamentului utilizatorului. Se va 

realiza un schimb de cunoștințe și experiențe cu școlile partenere germane în cadrul activităților de 

protecție a mediului și vor exista zile dedicate. Personalul pedagogic și tehnic al școlilor participă la 

programe educaționale de 3 zile. Rezultatele proiectului vor fi prezentate în evenimente publice. 

Pot să aplic împreună cu orașul meu partener? 

Aplicările comune sunt posibile și încurajate. În acest caz, vă rugăm să indicați numele orașului 

partener și să marcați cererea de aplicare ca una comună în formularul de aplicare. În cadrul acestui 

proiect vor fi susținute cinci parteneriate. 

Există un contract care urmează a fi semnat?  

Da, municipalitățile selecționate vor fi rugate să semneze un acord de cooperare. 

Este necesar ca primarul să sprijine această aplicare?  

Da, vă rugăm să discutați despre aplicarea în acest proiect cu superiorul dumneavoastră ierarhic. În 

etapa de selecție, vă vom cere doar să certificați că primarul sau altă persoană din structurile 

dumneavoastră instituționale sprijină această aplicare. În urma selecției vi se va cere să semnați un 

acord de cooperare. 

 


