Основни данни:
ОБЩ БЮДЖЕТ: 1.999.970,00€
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 1.621.793, 50€
НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВЕНО
КО-ФИНАНСИРАНЕ: 378.176, 50€
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 МЕСЕЦА (10/2008-09/2011)
За контакти:
Водещ партньор:
Агенция за развитие на област Ларнака
ул. Ларас 1, 7040 Вороклини, Ларнака, Кипър
Тел.: 00 357 24 815280
Факс: 00 357 24 636817
e-mail: eloizou@anetel.com
web: www.anetel.com
Партньор, отговарящ за обмена и разпространението:
Обществена фондация на европейски регион Валенсия
Rue de la Loi 227, 1000 Брюксел
Тел.: +32 (0)228 24168
Факс:+32 (0)228 241 61
e-mail: lbas@delcomval.be
web: www.uegva.info

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОРОДЕНИ ОТ
ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА
Регион Крит - Гърция

Регионална агенция за
предприемачество и иновации –
Варна, България

Агенция за развитие на област
Ларнака - Кипър

Обществена фондация на
Европейски регион Валенсия Испания

Област Обан и дьо Л’Етоал - Франция

Регион със самоуправление
Братислава - Словакия

Областна администрация на
Венеция – Италия

Естонски морски институт
Университет Тарту – Естония

ВЪВЕДЕНИЕ
REGIOCLIMA е проект по програма INTERREG IVC. Проектът е с
продължителност 36 месеца и обединява партньори от 8 страни
в работа по климатичните промени. Програмата INTERREG IVC
e част от Европейското Териториално Коопериране (ETCO) на
политиката на Структурния фонд за периода 2007 – 2013. Тя
цели, със средствата на междурегионалното сътрудничество,
да подобри ефективността на изграждане на регионални
политики и да допринесе за икономическа модернизация и
нарастване на конкурентноспособността на Европа.
ПРЕДИСТОРИЯ
Климатичните промени са двойно предизвикателство за
човечеството, което ни приканва към смекчаващи и адаптиращи
действия. От една страна, предотвратяването на влиянието
на климатичните промени изисква да бъдат предприети
незабавно такива конкретни действия, че глобалните емисии
да се стабилизират в кратък срок и да бъдат намалени
в среден/дълъг срок, с оглед се достигне целта на ЕС за
запазване на повишването на глобалната средна температура
под 2°С в сравнение с прединдустриалните нива. От друга
страна, климатичните промени са очевидни и въздействието
им е неизбежно за следващия век ислед това, независимо
от ефективността на предприетите мерки за смекчаване.
Обществото е принудено да се приспособи към новите условия
чрез намаляване на риска от щети и чрез използване на новите
възможности, възникнали от климатичните промени.

ПРОЕКТЪТ REGIOCLIMA Е ОТ
ПЪРВАТА КОЛЕКЦИЯ ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМА INTERREG IVC
REGIOCLIMA ще обърне специално внимание на пет главни
теми:
- Установяване на оптималното разпределяне и ефикасното
използване на ресурсите при адаптирането към климатичните
промени;
- Изграждане на регионални алианси и координиране на
регионалните действия за адаптиране към климатичните
промени;
- Намаляване на несигурността и разширяване на научната
база в адаптирането към климатичните промени;
- Интегриране на адаптацията в съществуващите и бъдещи
законодателства и политики;
- Изработване на стратегии за адаптиране към климатичните
промени.

ЗА ПРОЕКТА
REGIOCLIMA ще повиши сътрудничеството между регионите
на ЕС за намаляване на риска и извличане на ползи от
климатичните промени. За постигане на тази специфична цел,
дейностите на проекта ще се стремят към:
Изтъкване на необходимостта от адаптиране към климатичните
промени (осмисляне и разбиране на възможностите и
заплахите ).
Подкрепа на широкия обществен дебат за стратегиите за
адаптация, започнат от ЕК (Зелената книга и Обществения
дебат), водеща дейност в рамките на ЕС и във връзка с
регионалните и местни власти.
Съвместно изграждане на капацитет ( в смисъл на знание,
умения, персонал, политически инструменти и достъп до
широкия регионален механизъм за сътрудничество в ЕС )
на регионалните власти и институции от страните членки, за
улесняване на адаптирането към климатичните промени.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
В кратък срок:
- Необходимостта от адаптация към климатичните промени
за регионите на ЕС – въпрос от първостепенна важност
за гражданите, политиците и други заинтересовани,
включително академичните/ изследователски институции и
частния сектор.
- Местните власти в осемте страни-участнички, определяйки
нужните ресурси и възможности , да създадат механизъм за
улесняване на адаптацията към климатичните промени.
- Регионална мрежа в рамките на ЕС за сътрудничество в
адаптирането към климатичните промени на стратегическо
(политическо) и операционно (изпълнителско) ниво.
За по-дълъг срок:
- Стратегиите за адаптиране към климатичните промени
и най-добрите практики да се интегрират в секторните
политики и законови норми.
- Регионите в ЕС да имат широки възможности, които да им
позволят да минимизират риска и да максимизират ползите
от климатичните промени.

