CLIMACTREGIONS
PARTNERS
I projektet ClimactRegions deltar 11 partners från 9 olika
europeiska
regioner samt
FEDARENE (Europeiska
nätverket för regionala energikontor) vilket innebär att
en stor del av Europas olika geograﬁska områden ﬁnns
representerade :
Rhône-Alpes Regional Council,
FRANKRIKE
Lead partner
Séverine LACHARME-REICHERT
Tél: +33 (0)4 27 86 64 23
slacharme-reichert@rhonealpes.fr

NENET, Norrbottens Energikontor,
SVERIGE
Malin LAGERWALL
Tel: +46 (0)920 20 02 68
malin@nenet.se

Rhônalpénergie-Environnement,
FRANKRIKE
Etienne VIENOT
Tel : +33 (0)4 72 56 33 67
etienne.vienot@raee.org

Kent County Council,
STORBRITANNIEN
Carolyn MCKENZIE
Tel: +44 (0) 1622 221859
climate.change@kent.gov.uk

Nord-Pas de Calais Regional Council,
FRANKRIKE
Cécile LECLAIRE
Tel : +33 (0)3 28 82 74 66
climact@nordpasdecalais.fr
European federation of Agencies and
Regions for Energy and Environment,
BELGIEN
Dominique BOURGES
Tel +32 (0)2 646 82 10
fedarene@fedarene.org
Senate of Berlin,
TYSKLAND
Renate POEPKE
Tel: +49 (0)30 9013 8180
renate.poepke@senwtf.berlin.de
Fundación Comunidad ValencianaRegión Europea
SPANIEN
Laura BAS MARIAN
Tel: +32 (0)228 24168
lbas@delcomval.be

För mer information om projektet
ClimactRegions, besök gärna vår hemsida :

www.climactregions.eu
contact@climactregions.eu

Maramures County Council,
RUMÄNIEN
Adina DUMITRU
Tel: +40 362 401665
adina.dumitru@amemm.ro
Regional energy agency of Liguria,
ITALIEN
Silvia MOGGIA
Tel. +39 (0)1 05 48 87 30
moggia@areliguria.it

REGIONER FÖR ARBETE MOT
KLIMATFÖRÄNDRINGEN,
FRÅN KUNSKAP TILL HANDLING

regions

Energy Agency of Zlin Region,
TJECKIEN
Tomas PERUTKA
Tel.: +420 577 043 945
tomas.perutka@eazk.cz
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MÅL

CLIMACTREGIONS
HITTA GODA EXEMPEL

I det globala arbetet med att minska klimatpåverkan
har Europeiska unionen (EU) förbundit sig att minska
sina utsläpp av växthusgaser med minst 20% till 2020.
Projektet ClimactRegions är en del av detta arbete inom
EU och syftar till att stärka den regionala kapaciteten att
utveckla och genomföra strategier för att minska utsläppen
av växthusgaser.

Ett fokus för projektet är att hitta goda exempel på regioner
i Europa som arbetat med att minska koldioxidutsläppen.
De goda exemplen skall ﬁnnas inom följande områden :

Projektet ﬁnansieras av det Europeiska programmet
INTERREG IVC och deltagande regioner under en
projektperiod på tre år fram till våren 2013.
MÅL
PROJEKTET AVSER ATT:
- MÖJLIGGÖRA FÖR REGIONER ATT EFFEKTIVT ÖVERVAKA OCH
OBSERVERA VÄXTHUSGASUTSLÄPP,
- UTVECKLA GODA REGIONALA STRATEGIER FÖR MINSKNING
AV KOLDIOXIDUTSLÄPP MED HJÄLP AV FRAMGÅNGSRIKA

STYRELSEFORMER OCH POLICIES,
- STÄRKA DIALOGEN MELLAN REGIONER OCH EU OM STRATEGIER
MOT KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH IMPLEMENTERING AV GODA

OBSERVATION OCH INVENTERING AV
KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH ANDRA VÄXTHUSGASER
Vilka är dagens metoder för att beräkna koldioxidutsläpp?
Hur organiseras mätning och observationer ?
Hur bestämmer man olika sektorers utsläpp och
miljöpåverkan ?
UTVECKLING AV STRATEGIER FÖR ATT MINSKA
KOLDIOXIDUTSLÄPPEN
Vilka metoder är mest effektiva ? Hur implementeras
dessa ? Vilka politiska och tekniska strukturer behövs ?
REGIONALA STYRELSEFORMER
Hur engagerar man bäst politiker och andra intressenter på
lokal och regional nivå i framtagande och genomförande
av strategier för att minska koldioxidutsläppen ?

POLICIES.

CLIMACTREGIONS

VERKTYG FÖR BESLUTSFATTARE
ClimactRegions kommer att utveckla metoder för regionala
klimatstrategier.Handböcker inom tre områden kommer att
tas fram:
- Övervakning och observation av koldioxidutsläpp,
- utveckling av regionala strategier
- regional politik.
Handböckerna skall baseras på utbyte av erfarenheter
mellan partners och goda exempel från varje partner.
De rekommendationer som tas fram syftar till att
utveckla särskilda åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser i deltagande regioner. Dessa kan sedan
användas av lokala och regionala beslutsfattare i det
fortsatta klimatarbetet.
STOR PÅVERKAN
De resultat som tas fram inom ClimactRegions kommer
att gynna projetets partners och deltagande regioner samt
även alla intressenter i Europa. Genom riktade nyhetsbrev
och hemsidan kommer bland annat Regionkommittén få ta
del av de erfarenheter som ClimactRegions har identiﬁerat
för att underlätta genomförandet av åtgärder för att minska
koldioxidutsläppen.
KONKRETA ÅTGÄRDER BASERANDE PÅ UTBYTE AV
ERFARENHETER
Ett nätverk för observation av koldioxidutsläpp på regional
nivå kommer att ingå i en permanent arbetsgrupp inom
det europeiska nätverket av regionala energikontor
(FEDARENE). Dialogen mellan regionerna och
Europeiska unionen kommer att stärkas genom projektet,
särskilt med Regionkommittén och det nya direktoratet
inom Europeiska kommissionen med ansvar för arbetet
mot klimatförändringen.
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