Propojení evropských a národních
opatření ochrany klimatu
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Cílem projektu BEACON je posílit
bilaterální a multilaterální spolupráci
napříč Evropou a společně dosáhnout
naplnění Pařížské dohody. Díky
vzdělávacím kurzům, síťování a poradenství šitého na míru získají zastupitelé,
úředníci místních samospráv a učitelé
technické a procesní dovednosti,
které jim pomohou rozvíjet, zlepšovat
a zavádět opatření na snížení emisí
skleníkových plynů.

NÁRODNÍ
Na národní úrovni byla prozkoumána řada existujících opatření
ke snížení emisí skleníkových plynů a ve formě 21 přehledových
dokumentů byla sdílena s relevantními aktéry (např. ministerstvy).
Tato analýza se zaměřila na témata jako: budovy, doprava, malé
a střední podniky nebo zemědělství. Ve vybraných zemích se dále
uskuteční semináře s národními, regionálními a místními aktéry k
posílení vzájemné spolupráce.

EU

MĚSTA

ŠKOLY

Celkem 34 měst z České republiky,
Rumunska, Řecka, Polska, Portugalska a
Německa společně identiﬁkuje a bude
sdílet dobrou praxi v ochraně klimatu.
Každé město obdrží technickou pomoc
podle svých potřeb a požadavků a dále
tzv. „koučing“ využitelný v běžné práci
úřadu. Na regionálních seminářích
se města budou navzájem setkávat
a vymění si informace v tématech
společného zájmu. Součástí práce s
municipalitami v tomto projektu je
podpora pěti meziměstských
klimatických partnerství.

Projektu se účastní 57 škol z
Bulharska, České republiky, Rumunska
a Německa. Jejich cílem je zvýšení
povědomí o změně a ochraně klimatu
na úrovni jednotlivce. Na školách
probíhá celá řada aktivit zaměřená na
různé cílové skupiny. Od vytváření
pobídkových modelů pro úspory
energie mezi školami a jejich
zřizovateli až po měření teploty a
koncentrace CO2 žáky a učiteli přímo
ve třídách.
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„Když upozorňujeme na úspěšná opatření proti
klimatické změně a jejich související bene�ity,
posilujeme tak porozumění, přijetí a podporu
ochraně klimatu.“
Moritz Schäfer, Projektový manažer BEACON (Navigant)

„Partnerská spolupráce s německým Bottrop
přináší nové impulsy iniciativám na ochranu
klimatu v obou našich městech.“
Maria Androutsou, Starostka města Agios Dimitiros, Řecko

Projekt BEACON je ﬁnancován Evropskou klimatickou iniciativou (EUKI), dotačním programem Německého spolkového
ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Projekt probíhá od dubna 2018 do března
2021. Projektový tým je konsorciem jedenácti organizací z celé Evropy.

Navštivte BEACON na webu EUKI:
www.euki.de/euki-projects/beacon
Sledujte nás na Twitteru:
@EUKI_Climate
Napište nám:
BEACON_HelpDesk@navigant.com
recepce@svn.cz

