Δίκτυο Ευρωπαϊκών
Δημόσιων Τοπικών
Αρχών για την
επιτάχυνσητης
Ενεργειακής
Μετάβασης

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
ePLANET:

10 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί συνεργάζονται
για την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την
ενεργειακή μετάβαση, βασισμένη σε ένα
ψηφιακό πλαίσιο ανταλλαγής
εναρμονισμένων πληροφοριών

ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Καθορισμός και δημιουργία μιας διαδικτυακής
πλατφόρμας που θα επιτρέπει τη συστηματική
συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών με διαφανή
και συνεκτικό τρόπο για την άμεση σύγκριση
πολιτικών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
μεταξύ δημόσιων αρχών.
2.

Ανάπτυξη πολυεπίπεδων ομάδων εργασίας
των δημόσιων αρχών και άλλων
ενδιαφερομένων για την ανταλλαγή
πληροφοριών και διευκόλυνση μιας συλλογικής
προσέγγισης ανάπτυξης και επικαιροποίησης
των Σχεδίων Ενεργειακής Μετάβασης.

3.

Διευκόλυνση της ψηφιοποίησης των σχεδίων
ενεργειακής μετάβασης των δημόσιων αρχών
ως βάση για καλύτερή συνοχή, ενημέρωση,
συντονισμό και ενσωμάτωση.

4.

5.

Υποστηρίξη
νέων
ενδιαφερόμενων
δημόσιων αρχων
και ενδυνάμωση
των
υπάρχοντων δικτύων.
Θεσμοθέτηση των δίκτυων ePLANET και
των πολυεπίπεδων ομάδων εργασίας.

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας
επιχορήγησης Νο 101032450.
Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν τη
δημοσίευση αποτελούν αποκλειστική ευθύνη
του/των συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν
απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

WWW.EPLANETH2020.EU

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Το έργο ePLANET στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου
συνεργατικής διακυβέρνησης για την ενεργειακή
μετάβαση βασισμένη σε ένα ψηφιακό πλαίσιο ανταλλαγής
εναρμονισμένων πληροφοριών.
Το ePLANET στοχεύει να παρέχει στις δημόσιες αρχές ένα σύνολο
εργαλείων για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της
χάραξης πολιτικής,
διευκολύνοντας την υιοθέτηση νέων ή βελτιωμένων
πολιτικών ,σχεδίων δράσης και δραστηριοτήτων ενεργειακής
μετάβασης για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σε κάθετο και
οριζότιο επίπεδο.

Ο γενικός στόχος του έργου ePLANET είναι η
ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την ενίσχυση
και διευκόλυνση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των δημόσιων
αρχών και τη συντονισμένη υιοθέτηση μέτρων στην κατεύθυνση
της ενεργειακής μετάβασης με στόχο την επίτευξη των
Eυρωπαϊκών στόχων βιωσιμότητας.

Το έργο ePLANET διαρκεί τρία έτη κατά τα οποία θα αναπτυχθεί
και θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του σε τρεις πιλοτικές περιοχές :
στο νησί της Κρήτης στην Ελλάδα, στην επαρχία Girona της
Ισπανίας, και στη περιφέρεια Zlín της Τσεχικής Δημοκρατίας.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ

Big Data

Covenant of mayors

Η αξιολόγηση τις μεθοδολογίας θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο
μισό του έργου για να διασφαλιστεί ο,τι ο σωστός αναπτυξιακός
σχεδιασμός και η ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες των δημόσιων
αρχών για την ενεργειακή μετάβαση θα αποτελέσουν
χαρακτηριστικά των αναπτυσσόμενων εργαλείων.

Το δεύτερο μισό του έργου θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των
εργαλείων και της μεθοδολογίας e-PLANET στις τρεις πιλοτικές
περιοχές, καθώς και στην αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων
σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη
ιστοσελίδα του έργου.
www.eplaneth2020.eu

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ

Platform

Artificial Intelligence

Networking Digitalisation
Zero Emissions Europe
Municipalities Stakeholders forum
Energy Multi-governance
Webinars Clustering governance
Energy transition
Empowerment Pilot regions
Workshops Replication
Sustainability Demo-pilots

Decarbonisation
Decision-making

