PROIECTUL VIZEAZĂ.....
Să sprijine entitățile interesate din trei regiuni carbonifere din Europa (Lusatia
în Germania, Marea Polonie de Est în Polonia și Gorj în România) să exploreze
noi posibilități economice și, nu în ultimul rând, să sprijine tranziția de la
actuala dependență economică ridicată de cărbune la opțiuni sustenabile.

Wegener Center for Climate and Global Change
Centrul Wegener este lider de proiect și activează în primul bloc tematic

Climate-KIC
Climate KIC urmărește îndeaproape proiectul și sprijină inovațiile în țările
vizate

Potsdam Institute for Climate Impact Research

PARTENERI

PARTENERI LOCALI

CEE Bankwatch Romania
Camera de Comerț și Industrie Gorj
Asociația Let’s Change Konin, Polonia
Agenția de Dezvoltare Regională Konin
Wirschaftsregion Lausitz, Germania

PIK participă la primul bloc tematic

Centre for Systems Solutions
CRS are în responsabilitate simulările strategice și seminariile din primul bloc
tematic

Brandenburg University of Technology
BTU răspunde de dezvoltarea de noi oportunități econimice în regiunile vizate

E3G Germany

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș,
România

E3G are rolul de a înțelege barierele impuse de tranziția de dependență
economică ridicată de cărbune și de a identifica modalitățile adecvate.

Despre proiect

3 Blocuri tematice

Proiectul “A Boost for Rural Lignite Regions” își propune să implice și să
sprijine entitățile locale din trei regiuni carbonifere din Europa să dezvolte
strategii puternice și durabile ca parte a European Green Deal Investment Plan
și a Just Transition Mechanism.
Proiectul vizează crearea unui instrument de simulare care să fie utilizat de de
părțile interesate din cele trei regiuni carbonifere europene: Lusatia în
Germania, Marea Polonie de Est în Polonia și Gorj în România. Împreună cu
părțile interesate din aceste trei regiuni, vom analiza particularitățile politice,
socio-economice și geografice ale acestora. Mai mult, prin intermediul
instrumentului de simulare on-line vom sprijini entitățile locale implicate să
exploreze și să proiecteze pentru viitor căi alternative care se înscriu în profilul
actual al celor trei regiuni.
Pe lângă instrumentul de simulare on-line, vom folosi platforme de schimb online care să faciliteze învățarea reciprocă și să garanteze răspândirea eficientă
în cele trei regiuni a ideilor inovatoare. Proiectul vizează totodată și analizarea
posibilităților de implementare efectivă a opțiunilor de dezvoltare viitoare.

Pe parcursul celor trei ani de derulare a proiectului REBOOST (1 aprilie
2020 – 31 decembrie 2020), activitatea este împărțită în trei blocuri
tematice axate pe diferite aspecte ale transformărilor regionale:

•

•
•

Dezvoltarea unui punct de vedere comun al ecosistemelor
regionale

Înțelegerea barierelor impuse de tranziția de dependență
economică ridicată de cărbune și de a identifica modalitățile
adecvate

Dezvoltarea de noi oportunități economice în aceste regiuni.

https://wegcenter.uni-graz.at/de/forschen/forschungsgruppe-soco/projekte/reboost/

SĂ AVEM UN CUVÂNT DE SPUS ÎN CREAREA VIITORULUI REGIUNII
Atelierele de simulare a politicilor colaborative vizează sprijinirea comunităților locale să reflecteze asupra situației regiunilor lor, în prezent și în următorii 10-20 ani, cu
ajutorul instrumentelor vizuale. În timpul atelierelor, grupuri de 20-30 de entotăți interesate din diferite medii se vor întâlni online și vor discuta despre prioritățile și
provocările tranziției de la minerit și despre procesul de transformare a regiunii lor. Atelierele vor oferi informații despre funcția participanților implicați, spații de
manevră, percepții reciproce, și ne vor ajuta, de asemenea, să selectăm metoda adecvată pentru etapele următoare.
Obiectivul atelierului este de a:
1. Dezvolta și discuta din prespectivă vizuală viitorul regiunii și căile de transformare.
2. Cu sprijinul unor moderatori profesioniști locali, se va crea un spațiu adecvat de dialog
Detalii despre atelier:
▪
3-4 ore în sistem on-line, fără costuri
▪
25.11, ora 9.00
/ 09.12, ora 9.00
/ 10.12, ora 9.00
▪
Locație: Polonia
România
Germania
▪
Înregistrarea pariticipării prin e-mail: rolinic@cciat.ro
Avantaje:
▪
Generați și testați strategii de tranziție către noi surse de energie
▪

Experimentați și înțelegeți complexitatea schimbărilor la nivel de sistem

▪

Aflați cum să încurajați și integrați atât inovațiile tehnologice și sociale de energie

▪

Aveți posibilitatea de a face schimb de experiență între cele 3 regiuni

▪

STUDII DE CAZ
Cele trei regiuni au câteva caracteristici care îngreunează procesul de tranziție:
•

Scădere economică,

•

Îmbătrânirea populației,

•

Lipsa oportunităților de angajare

Regiunile diferă din punct de vedere al sprijinului politic din partea guvernelor și al fondurilor alocate procesului de tranzacție.

GORJ
-

5,602 km²

-

13,100 locuri de muncă în sectorul minier

-

Emisiile anuale de CO2 din cărbune: 18,82 mil.
tone

MAREA POLONIE DE EST
-

4,932 km²

-

8000 locuri de muncă în sectorul minier

-

Emisiile anuale de CO2 din cărbune: 13,5
mil. tone

LUSATIA
-

11,727 km²

-

13,245 locuri de muncă în sectorul minier

-

Emisiile anuale de CO2 din cărbune: 46,7 mil.
tone

@

rolinic@cciat.ro

+40 372 185 - 285

