COMUNICAT DE PRESA
Implementarea Proiectului SmartEdge în cadrul Programului Interreg EU

Ministerul Mediului este partener (beneficiar
Metropolitan Areas and the Role af the Edge
prin Programul INTERREG Europe. Bugetul
Ministerului Mediului beneficiază de 104.957
contribuția proprie reprezintă 15%).

asociat) în proiectul ”Smart Edge – Sustainable
City” [PGI05434] finanțat de Uniunea Europeană
total al proiectului este de 1.392.079 Euro.
Euro, din care contribuția UE este de 85%, iar

Proiectul Smart Edge se va derula în perioada 01.06.2018-30.11.2022 și este coordonat, în
calitate de lider de proiect, de County Council Akershus din Norvegia, având ca beneficiari
asociați 7 parteneri din 6 State Membre, respectiv: Ministerul Economiei și Energiei din
Brandenburg – Germania, Zona metropolitană Barcelona - Spania, County Council Stockholm –
Suedia, Innovhub – Stazioni Sperimentali per L`Industria srl-Italia, Asociația Metropolitană
Cracovia – Polonia, Ministerul Mediului și Consiliul Juedețean Ilfov – România.
Principalul obiectiv al proiectului este evaluarea rolului orașelor în zonele/regiunile
metropolitane, în reducerea emisiilor de carbon, în cadrul unei platforme de cunoaștere și de
schimb de bune practici și experiență. Pentru a realiza acest lucru, cei opt parteneri vor face
schimb de experiență și bune practici în domeniul adaptării la schimbările climatice, transportul
peri-urban, utilizarea energiilor regenerabile, clusterele energetice și vor facilita învățarea între
parteneri cu privire la instrumente inovatoare pentru planificarea urbană.
Emisiile din sectoarele transport și rezidențial reprezintă ponderea cea mai mare a emisiilor și
acestea pot fi reduse prin politici eficiente la nivel local și regional. ‘Smart Edge’ va explora în
special potențialul pentru producția locală de surse de energie regenerabilă, reducerea emisiilor
provenite din transporturi prin intermediul energiei regenerabile și a sistemelor energetice și
reducerea emisiilor din clădiri prin intermediul sistemelor de energie regenerabilă și eficiență
energetică.
Pentru mai multe detalii despre proiect accesați https://www.interregeurope.eu/smartedge/
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