
NIVELUL NAȚIONAL
La nivel național, reducerea emisiilor și exemplele de bune practici 
aferente identificate în politici și instrumente naționale în dome
niul protecției climei din UE sunt analizate în 21 fișe tehnice și  
promovate în rândul actorilor cheie relevanți. Aceste documente 
se concentrează pe sectoare precum clădiri, transport, mica  
industrie și agricultură. În țările partenere selectate vor fi organi
zate ateliere de lucru cu actori naționali, regionali și locali pentru a 
colabora în funcție de provocările specifice.

MUNICIPALITĂȚI ȘCOLI

EU

Pentru a crește gradul de 
conștientizare în privința schimbărilor 
climatice și acțiunilor la nivel indivi
dual, 57 școli din Bulgaria, Republica 
Cehă, România și Germania sunt 
implicate în proiect. În școli are loc o 
gamă largă de activități care vizează 
diferiți actori interesați, de la dezvol
tarea unor modele care să genereze 
economii de energie, împreună cu 
autoritățile și personalul școlar, 
până la măsurarea temperaturii și a 
concentrațiilor de CO2, împreună cu 
profesorii și elevii.

Vor fi identificate bune practici în 
domeniul schimbărilor climatice și vor fi 
diseminate întro rețea formată din 34 
municipalități provenind din Republica 
Cehă, România, Grecia, Polonia, Portu
galia și Germania. La nivel local, fiecare 
municipalitate este instruită și primește 
suport tehnic personalizat în funcție 
de necesitățile exprimate, informațiile 
putând fi aplicate în activitatea zilnică. 
Atelierele de lucru organizate la nivel 
regional vor aduce municipalitățile par
ticipante împreună pentru a schimba 
informații pe teme comune de interes. 
Colaborarea cu aceste municipalități  
include sprijinul pentru cinci partene
riate climatice municipale.

Crearea legăturilor între nivelul local și  
cel european prin acțiuni pentru climă
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Scopul proiectului BEACON este de a con
solida cooperarea bilaterală și multilaterală 
în Europa și de a genera ambiții comune 
pentru realizarea Acordului de la Paris. 
Prin procese colective de instruire, acțiuni 
realizate în rețea și servicii personalizate 
de consultanță, factorii de decizie politică, 
actorii municipali și cadrele didactice vor 
dobândi aptitudini tehnice și metodologice 
care îi vor ajuta să dezvolte, să ajusteze și 
să implementeze măsuri pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.
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Vizitați pagina BEACON pe siteul EUKI: 
www.euki.de/euki-projects/beacon 
Ne puteți urmări activitatea pe Twitter: 
@EUKI_Climate
Ne puteți scrie la adresa: 
BEACON_HelpDesk@navigant.com

„În scopul evidențierii măsurilor de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice și a beneficiilor 
acestora, creăm înțelegere, acceptare și sprijin 
pentru acțiunile climatice.”
Moritz Schäfer, Manager Proiect BEACON (Navigant) 

Proiectul BEACON este finanțat prin Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI), un instrument de finanțare al Ministerului  
Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară (BMU). Proiectul se desfășoară în perioada  
Aprilie 2018  Martie 2021. Echipa proiectului este un consorțiu format din unsprezece organizații europene.

„Eu cred că ședințele din cadrul parteneriatului 
cu Bottrop generează un nou impuls pentru 
inițiativele împotriva schimbărilor climatice din 
ambele noastre orașe.”
Maria Androutsou, Primarul orașului Agios Dimitrios, Grecia
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