Xarxa d‘autoritats
públiques locals per a
l‘impuls de la
Transició Energètica
10 organitzacions de l‘UE treballant juntes
en el desplegament d‘una nova estratègia de
governança per a la transició energètica basada en
un marc digital per a l‘harmonització i intercanvi
d‘informació

ELS PRINCIPALS
OBJECTIUS SON:

PARTNERS

1. Establir un entorn transparent i coherent
a través d‘una plataforma d‘intercanvi
d‘informació que permeti de manera
sistemàtica la integració de dades i comparar
diferents mesures de transició energètica
(ETM), així com polítiques i dades entre les
entitats públiques.
2. Desplegar grups de treball multinivell
d‘entitats públiques i d‘entitats
col·laboradores per tal de compartir
informació i permetre un enfocament
col·laboratiu en el desenvolupament
i actualització dels plans de transició
energètica.
3. Permetre la digitalització de plans i mesures
de transició energètica de les administracions
públiques per poder compartir, coordinar i
integrar-ho de forma coherent.
4. Donar suport i consolidar les xarxes existents.
5. Institucionalitzar les xarxes ePLANET i els
grups de treball multinivell.

Aquest projecte ha rebut finançament del
programa europeu de recerca i innovació
Horizon 2020, segons el conveni de
subvenció número 101032450. El punt de
vista expressat en aquest document correspon als seus
autors i no reflecteix necessàriament les opinions de la
Comissió Europea

WWW.EPLANETH2020.EU

ACCELERAR LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA EN LES
ENTITATS PÚBLIQUES
El projecte ePLANET pretén impulsar la transició
energètica a través d‘un nou model de governança
de grup, basada en un marc digital per a compartir
i harmonitzar informació.
ePLANET facilitarà eines que permetin millorar
la presa de decisions i l‘elaboració de polítiques,
facilitant l‘adopció de nous i millors plans
d‘acció, la implementació de mesures de transició
energètica (MTE) i accions que fomentin compartir
informació tant a nivell vertical com horitzontal.
L‘objectiu general del projecte ePLANET és
desenvolupar i implementar una metodologia
per millorar i facilitar la governança de les
entitats públiques a diferents nivells de transició
energètica, i l‘adopció coordinada de mesures
(MTE) per tal d‘assolir els objectius europeus de
sostenibilitat.

FACILITACIÓ
D E L‘A D O P C I Ó
D‘ACCIONS
COORDINADES EN
TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PER PART DEL SECTOR
PÚBLIC EUROPEU

El projecte ePLANET té una durada de 3 anys,
durant els quals desenvoluparà una prova de
concepte en tres regions pilot: Girona a Catalunya,
l‘illa de Creta a Grècia i la regió de Zlín a la
República Txeca.
Aquesta prova de concepte es durà a terme
durant la primera meitat del projecte, per
garantir el correcte desplegament de les eines
a desenvolupar i la resposta a les necessitats
reals per a la transició energètica de les entitats
públiques.
La segona meitat del projecte es centrarà en
l‘aplicació de les eines i la metodologia als 3
pilots, així com a escalar i replicar els resultats en
altres regions d‘Europa.
Trobareu més informació a la nostra pàgina web:
www.eplaneth2020.eu

