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 O PROJEKCIE DECARB 

Unijne ramy klimatyczne i energetyczne w 2030 r. wyznaczają trzy 
kluczowe cele na rok 2030: co najmniej 40% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych (od poziomu z 1990 r.); co najmniej 27% udziału 
w energii odnawialnej i co najmniej 27% w poprawie efektywności 
energetycznej. Sektor węgla w UE zapewnia miejsca pracy około 240 
000 osób. DeCarb postanawia sprostać wyzwaniu związania przejścia 
czystej energii ze wzrostem gospodarczym i tworzeniem miejsc pracy 
w regionach UE intensywnie wykorzystujących węgiel. 

  

„Czysta energia,  wzrost 
gospodarczy i tworzenie 
miejsc pracy w regionach 
UE intensywnie 
wykorzystujących węgiel” 
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  SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PROJEKT 

Spotkanie inaugurujące projekt obejmowało zagadnienia tematyczne, finansowe i dotyczące zarządzania 
projektem. Spotkanie odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2018 r. w Starej Zagorze (Bułgaria). Program 
obejmował analityczny przegląd zbliżającychsię działań badawczych i szczegóły dotyczące tworzenia grup 
interesariuszy. Partnerzy mieli okazję do owocnej wymiany poglądów na temat przewidywanego przebiegu 
projektu. Co więcej, spotkanie dało partnerom możliwość zapoznania się z realiami intensywnie węglowych 
regionów w różnych krajach europejskich. Oczekuje się, że różnorodność partnerstwa wniesie wartość 
dodaną do projektu, czerpiąc z wielu doświadczeń ze wszystkich zakątków UE. 

Przedstawiciele Regionalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Stara Zagora są wdzięczni za liczny udział 
i oczekują na zbliżające się spotkanie projektowe w Hiszpanii! 

  PARTYCYPACJA PARTNERÓW DECARB W URUCHOMIENIU PLATFORMY 

W ramach pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" ogłoszono kilka działań mających na 
celu przyspieszenie przejścia na czystą energię, kładąc większy nacisk na uczciwość społeczną, nowe 
umiejętności i finansowanie realnej gospodarki. Komisja Europejska uruchamia obecnie Platformę ds. 
regionów węglowych w okresie przejściowym, aby pomóc regionom prowadzącym działalność związaną 
z wydobyciem węgla w identyfikowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu projektów, które mogą zaowocować 
opłacalną transformację gospodarczą i technologiczną oraz umożliwić dialog wielu zainteresowanych stron 
na temat ram polityki i przepisów prawnych. 

Przedstawiciele dwóch partnerów DeCarb, Ministerstwo Gospodarki i Energii Kraju Związkowego 
Brandenburgii (Niemcy) oraz Regionalne Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego Zachodniej Macedonii 
(Grecja) biorą udział w konferencji w celu uruchomienia platformy w dniu 11 grudnia 2018 r. w Strasburgu.  
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  PROMOWANIE DZIAŁAŃ 

DeCarb to pięcioletni projekt Interreg Europe obejmujący 
wspólne studia tematyczne i analizy, regionalne 
i międzyregionalne uczenie się polityk i budowanie 
potencjału oraz rozwój terytorialnych planów działania. 

Pierwszy semestr projektu oznacza początek 
obiecujących wspólnych badań i działań związanych 
z poznawaniem polityk dekarbonizacji. 

 

 

Projekt DeCarb przewiduje zorganizowanie regionalnych 
spotkań zainteresowanych stron, które będą realizowane 
przez wszystkich partnerów projektu. Spotkania 
regionalnych interesariuszy będą stanowić forum do 
dyskusji między partnerami projektu i głównymi 
podmiotami w regionach DeCarb, w celu uzyskania 
wkładu w konkretne działania i zachęty, które należy 
zaplanować odnośnie wspierania zrównoważonego 
rozwoju w erze czystej energii. Bądź na bieżąco 
z naszym biuletynem informującym o przebiegu 
spotkań interesariuszy, które będą organizowane 
dwa razy w roku!   

Odnawialne źródła energii i nowy "koszyk energetyczny" 
są niezbędne, aby utrzymać czystość powietrza 
i zabezpieczyć równowagę gruntów. Dekarbonizacja 
sektora energetycznego jest procesem o wielu 
społecznych konsekwencjach, który wymaga 
zintegrowanego planowania, aby uniknąć 
niezrównoważonej presji społecznej. Określono cztery 
działania analityczne, ukierunkowane na zbadanie 
problematyki dekarbonizacji i oferujące niezbędną 
podstawę dla planowania polityki:   

Ocena Ex-ante wpływu ekonomicznego 
i społecznego dekarbonizacji regionów mająca na celu 
wypracowanie wspólnego podejścia do oceny możliwych 
następstw społeczno-gospodarczych wynikających ze 
zmniejszenia energii pochodzącej z górnictwa węgla 
kamiennego w regionach DeCarb. 

Określenie dobrych praktyk w zakresie dekarbonizacji 
i przejścia na czystą energię, w tym mapowanie 
instrumentów finansowania przejścia na czystą energię, 
aby ułatwić dostęp do funduszy na rozwój infrastruktury 
i środków wymaganych dla nowych, ekologicznych 
ścieżek wzrostu. 

Analiza SWOT w celu określenia ścieżki wzrostu 
dekarbonizacji na terytoriach DeCarb, która zapewni 
partnerom projektu  ramy umożliwiające im 
zaprojektowanie alternatywnej, specyficznej ścieżki 
wzrostu, zainicjowanie rzeczywistego procesu 
dekarbonizacji i ograniczenie ryzyka gospodarczych  
i społecznych konsekwencji zróżnicowania źródeł 
produkcji energii. 

Analiza potrzeb restytucji środowiska i przywrócenia 
gruntów w regionach DeCarb koncentrująca się na 
planowaniu wzrostu terytorialnego poprzez rozwój usług 
ekologicznych, biorąc pod uwagę finansowe aspekty 
i szanse zidentyfikowane za pomocą innych badań 
projektowych.  
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  PARTNERZY PROJEKTU  

 

Stara Zagora Regionalna Agencja Rozwoju 
Gospodarczego (Bułgaria) 

 
Województwo Łódzkie (Polska) 

 

Eszak-Alfold Regionalna Agencja 
Energetyczna Nonprofit (Węgry) 

 
Południowo-zachodnia Oltenia Agencja 
Rozwoju Regionalnego (Rumunia) 

 

Ministerstwo Gospodarki i Energii, Kraju 
Związkowego Brandenburgii (Niemcy) 

 Dom Energii (Dania) 

 
Regionalne Stowarzyszenie Samorządu 
Zachodniej Macedonii (Grecja) 

 
Agencja Energetyczna Savinjska, Saleska    
i Koroska regionu (Słowenia) 

 Agencja Energii Extremadura (Hiszpania) 

 

 

  KONTAKT 

Email: decarbproject@gmail.com   

Web: https://www.interregeurope.eu/decarb/ 
 
 

  ŚLEDŹ NAS NA PORTALACH                     
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 https://www.facebook.com/DeCarb.Project/  

 https://twitter.com/DecarbProject  

 www.linkedin.com/company/decarb-project  

 

  O NAS   

DeCarb jest współfinansowany przez INTERREG Europe / 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
  

 

 


