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  ОТНОСНО ПРОЕКТ DECARB  

Рамката на ЕС за климата и енергетиката за 2030 г. определя три 

основни цели за 2030 г .: най-малко 40% намаляване на емисиите 

на парникови газове (от нивата от 1990 г.); най-малко 27% дял за 

възобновяема енергия и поне 27% подобряване на енергийната 

ефективност. Въгледобивният сектор на ЕС осигурява работни 

места на около 240 000 души. DeCarb поставя за цел да се справи 

с предизвикателството за свързване на прехода към чиста 

енергия с растеж и създаване на работни места в региони на ЕС с 

интензивен въгледобив. 

  

“Свързване на прехода 

към чиста енергия с 

икономически растеж и 

създаване на работни 

места в региони на ЕС с 

интензивен въгледобив” 
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  ОТКРИВАЩА СРЕЩА  

Откриващата среща на проекта се проведе, обхващайки общи финансови и управленски въпроси, свързани 

с проекта. Срещата се проведе на 27-28 юни 2018 г. в Стара Загора (България). В дневния ред бяха 

включени аналитичен преглед на предстоящите дейности и подробности относно формирането на групи от 

заинтересовани страни за всички партньори в проекта. 

Партньорите имаха възможността да осъществят ползотворна размяна на мнения относно планирания ход 

на проекта. Нещо повече, срещата даде възможност на партньорите да се запознаят с реалностите на 

регионите с интензивен въгледобив в различни европейски страни. Разнообразието на партньорството, без 

съмнение, се очаква да добави стойност към проекта, като се възползва от множеството опит от всички 

краища на ЕС. 

Представителите на Агенцията за регионално икономическо развитие Стара Загора са благодарни за 
ползотворната среща и очакват предстоящата такава в Испания! 

  УЧАСТИЕ НА ПАРТНЬОРИ  ОТ ПРОЕКТА В ОТКРИВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ 

Бяха обявени няколко действия като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, за да се засили 

преходът към чиста енергия, като се съсредоточи повече върху социалната справедливост, новите умения и 

финансирането за реалната икономика. Европейската комисия вече стартира Платформа за регионите в 

преход в областта на въглищата, за да помогне на регионите с въгледобивните дейности да идентифицират, 

разработват и изпълняват проекти с потенциал за начало на жизнеспособна икономическа и технологична 

трансформация и да позволят диалог между заинтересованите страни относно политическата рамка и 

регламенти. Представители на двама партньори на DeCarb, Министерството на икономиката и енергетиката 

на провинция Бранденбург (Германия) и Регионалната асоциация на местните власти на Западна 

Македония (Гърция) участваха в конференцията за стартиране на Платформата на 11 декември 2018 г. в 

Страсбург. 
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  ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

DeCarb е проект с продължителност от пет години и е 

съфинансиран по програма Interreg Europe. Проектът  

обхваща съвместни тематични проучвания и анализи, 

регионално и междурегионално обучение на експерти и 

изграждане на капацитет и развитие на териториалните 

планове за действие. 

Първият семестър на проекта бележи началото на 

обещаващи съвместни научни изследвания и дейности за 

обучение по политики! 

 

Проектът DeCarb предвижда регионални срещи на 

заинтересованите страни, които да бъдат 

организирани от всички партньори. Срещите на 

регионалните заинтересовани страни ще осигурят форуми 

за дискусии между партньорите по проекта и ключовите 

участници в регионите DeCarb, с цел да получат 

информация за конкретни мерки и стимули, които да 

бъдат планирани за подкрепа на устойчивото развитие в 

ерата на чистата енергия.  

Необходими са възобновяеми енергийни източници и нов 

„енергиен микс“, за да се запази чистият въздух и да се 

запази устойчивостта на земята. Въпреки това, 

декарбонизацията на енергийния сектор е процес с 

множество социални последици, което изисква 

интегрирано планиране, за да се избегнат неустойчиви 

социални напрежения. Четири изследователски дейности 

са насочени към проучване на областта и предлагане на 

необходимата основа за планиране на политиката: 

Предварителна оценка на икономическото и 

социалното въздействие на декарбонизацията на 

регионите с цел разработване на подход за оценка на 

възможните социално-икономически последици от 

отделянето на енергията от добива на въглища в 

регионите DeCarb. 

Определяне на добри практики за декарбонизация и 

преход към чиста енергия, включително картографиране 

на инструментите за финансиране на прехода за чиста 

енергия, за да се улесни достъпът до средства за 

развитие на инфраструктури и мерки, необходими за нови, 

зелени пътища на растеж. 

SWOT анализ за определяне на пътищата за растеж на 

декарбонизацията в териториите на DeCarb, който ще 

предостави на партньорите по проекта рамка, която да им 

позволи да проектират алтернативни, специфични за 

контекста, пътища на растеж, да инициират 

действителния процес на декарбонизация и да намалят 

икономическия и социалния риск от диверсификация 

производство на енергия. 

Анализ на потребностите от възстановяване на 

околната среда и възстановяване на земите в 

регионите DeCarb, насочени към териториалното 

планиране и растеж чрез екосистемни услуги и 

разработване на строителни площадки, като се имат 

предвид финансовите аспекти и възможностите, 

идентифицирани чрез други дейности по проекта. 
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  ПАРТНЬОРСКИ КОНСОРЦИУМ 

 

Агенция за Регионално Икономическо 
Развитие – Стара Загора (България) 

 

Воеводство Регион Лудж (Полша) 

 

 

ЕNEREA – Eszak-Alfold Регионална 
Енергийна Агенция  (Унгария)  

 

 

Югозападна Агенция за развитие, 
(Румъния) 

 

Министерство на Икономиката и 
Енергетиката, Бранденбург, (Германия) 

 
Eнергиен клъстър „Къщата на Енергията” 
(Дания) 

 
Регионална Асоциация на местните 
власти от Западна Македония (Гърция) 

 

Регионална Енергийна Агенция на 
регион Савиньска, Салеска и Короска, 
(Словения) 

 

Регионална Енергийна Агенция на 
регион Екстрамадур ( Испания) 

 

 

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС  

Email: management@szeda.eu    

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

 

  ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ  

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

 
https://twitter.com/DecarbProject  

 
www.linkedin.com/company/decarb-project  

 

  ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА  
DeCarb е съфинансиран от INTERREG Europe / 
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
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