Anunt proiect „Dezvoltare durabila pentru comunitati locale <mai verzi> in zona
Dunarii”

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin in calitate de partener, implementeaza impreuna cu
primaria Kladovo din Republica Serbia in calitate de lider de parteneriat, proiectul
„Dezvoltare durabila pentru comunitati locale <mai verzi> in zona Dunarii”m finantat
prin Interreg-IPA CBC Romania-Serbia.

Durata proiectului este de 18 de luni
Valoarea totala a proiectului este de 504.378.00 euro
Valoarea partenerului UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin este de 96.957.00 euro.
Principalele domenii ale zonei transfrontaliere și ale regiunii Dunării sunt: dezvoltarea socioeconomică, mobilitatea, energia, resursele naturale și culturale, riscurile de catastrofe
ecologice. Printre aceste domenii se poate menționa conservarea resurselor de mediu,
biodiversitate, peisaj; dezvoltarea surselor regenerabile de energie, creșterea accesibilității și a
conectivității, reducerea surselor locale de poluare, promovarea inițiativelor inteligente de
inovare. Pe baza temei proiectului, analiza noastră subliniază provocările teritoriale comune
care vor fi abordate de proiect:

- În acest proiect, principalele acțiuni sunt identificate în domeniile protecției mediului,
inovării SMART și energiei regenerabile
- Interreg IPA CBC România-Serbia definește anumite concluzii care sunt strâns asociate cu
propunerea de proiect și pe care proiectul nostru se bazează în întregime pe:
1) În domeniul potențialului existent pentru dezvoltarea energiei regenerabile pe ambele părți
ale frontierei;
2) Necesitatea de a proteja mediul și de a elimina și de a atenua hotspoturile și pericolele de
mediu existente și adaptarea la noile riscuri este considerată o condiție absolută pentru orice
plan de dezvoltare;
Proiectul acoperă teritoriul a doua municipii. Teritoriul este bogat în resurse naturale și are un
potențial ridicat de dezvoltare a energiei regenerabile.
Strategia proiectului se bazează pe analiza situației actuale din aria proiectului
La nivel local municipiul Drobeta Turnu Severin are plan de acțiune privind energia durabilă
ca bază pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic
Implementarea și promovarea exemplelor de bune practici in domeniul energiei regenerabile
Va fi creat un centru comun de formare în colaborare cu partenerii de proiect și școala tehnică
din Kladovo. În interiorul centrului, pe lângă dotarea spațiului cu echipamentul necesar, vor fi
dezvoltate proceduri adecvate și instrumente și tehnici comune pentru încurajarea utilizării
durabile a resurselor naturale și a energiei din surse regenerabile. În acest mod, pe lângă
activitățile educaționale, se vor stabili și instrumente de comunicare pentru schimbul de
informații și monitorizarea comună a regiunii transfrontaliere. Pentru îmbunătățirea
capacităților umane se va realiza o tabără ecologică, vor fi organizate atelierele de trei zile,
instruiri privind sursele de energie regenerabile cu pregătire practică pentru producerea
panourilor solare și materiale educaționale, precum și ghiduri practice pentru antreprenorii vor
fi pregătite măsuri de promovare a eficienței energetice.
Obiectivul general al proiectului
Stimularea unui mediu juridic și financiar care să permită o dezvoltare comunitară durabilă,
precum și stimularea comunităților locale și a instituțiilor publice de a fi actori eficienți și
responsabili pentru a acționa în parteneriat și a implementa principiile UE în dezvoltarea
energiei durabile, utilizarea rațională a resurselor naturale și asigurarea implementării celei
mai bune practici pentru reducerea schimbărilor climatice.
Obiectiv specific 1
Stabilirea cadrului strategic pentru creșterea competitivității economiei locale pe baza
utilizării energiei durabile și a platformei comune transfrontaliere de utilizare a energiei
regenerabile în municipalitățile Dobreta-Turnu Severin și Kladovo.
Obiectiv specific 2
Înființarea parteneriatului si a mecanismului pentru consolidarea comună a capacităților și
acțiuni comune ale sectoarelor publice de afaceri și civile din municipiul Dobreța - Turnu
Severin și din municipiul Kladovo în dezvoltarea energiei durabile.

Proiectul
sprijină
utilizarea
surselor regenerabile de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG), protecția
mediului și ocuparea forței de muncă și inovarea prin intermediul centrului energetic și
cooperarea transfrontalieră.
Indicatori
Instalarea de sisteme solare pentru producerea energiei electri în 8 clădiri publice din Dobreța
Turnu Severin și Kadovo
Înființarea unui Centru Comun de Energie pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale și a
energiei în colaborare cu școlile secundare din zona transfrontalieră
Pregătirea Planului de acțiune privind energia durabilă pentru municipalitatea Kladovo
Pașapoarte energetice pentru 10 clădiri din municipiul Kladovo
Pașapoarte energetice pentru 5 clădiri din municipiul Drobeta-Turn Severin
Documentație tehnică pregătită pentru utilizarea energiei regenerabile (pompe de căldură) în 5
instituții publice din ambele localități
Studiu comun despre potențialul energetic al biomasei din lemn disponibil în regiunea
Drobeta Turnu Severin și Kladovo
implementarea programului de instruire "Școala mică de energie verde și colectoarele solare"
pentru 30 de șomeri din Kladovo
Dezvoltarea de instrumente și tehnici comune pentru încurajarea utilizării durabile a
resurselor naturale prin intermediul a două ateliere de lucru de două zile cu câte 20 de
participanți în fiecare atelier

