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Planurile de acțiune locale sunt acum 

online 
 

 

Partenerii IRENES și-au publicat planurile locale de acțiune. 
Documentele arată modul de implementare a inițiativelor de 
dezvoltare a energiilor regenerabile în sprijinul serviciilor ecosistemice 
multiple la nivel teritorial. 
Toate instrumentele de politică locală vizează exploatarea energiilor 
regenerabile și dezvoltarea durabilă a teritoriilor prin furnizarea de 
servicii ecosistemice separat. 
Partenerii tehnici și instituționali din aceeași zonă au sintetizat toate 
contribuțiile din procesul de învățare derulat la nivel interregional și 
regional. Aceştia au definit planuri locale de acțiune pentru a include 
energiile regenerabile și serviciile ecosistemice în instrumentele de 
politică teritorială. 
Planurile locale iau în considerare diversitatea surselor de energie 
regenerabilă și capacitatea sistemelor ecologice de a furniza servicii 
ecosistemice multiple şi contribuie la procesul de analiză și de 
dezvoltare a legăturilor cu modelele de politici locale, având un rol 
important în transpunerea în acțiuni concrete. Toate planurile de 
acţiune sunt prezentate în detaliu pe site-ul IRENES. 
 

 

 



Sprijinirea implementării regionale a 
obiectivelor Strategiei Zero Net 

printr-o tranziție energetică 
compatibilă cu mediul (Planul de 

acțiune East Anglia) 

 

Stakeholderii locali au decis că dezvoltarea Instrumentului de utilizare 
a terenurilor IRENES va sprijini planificarea energetică compatibilă cu 
mediul și deciziile de implementare pentru a îndeplini obiectivele 
Strategiei Zero Net (mai multe informaţii: https://projects2014-
2020.interregeurope.eu/irenes/library/). 



Sprijinirea integrării serviciilor 
ecosistemice în planificarea spațială a 
energiei eoliene (Planul de acțiune al 

Estoniei) 

 

Estonia a ales să se adreseze politicilor referitoare la energia eoliană 
deoarece cadrul pentru planificarea acesteia era în prezent în curs de 
pregătire la nivel naţional; această decizie, de a alege studiul de caz 
pentru proiectul Irenes le-a permis să aibă cel mai mare impact posibil 
în elaborarea politicilor (mai multe informaţii: https://projects2014-
2020.interregeurope.eu/irenes/library/). 



Includerea rezultatelor proiectului 
IRENES privind sinergia serviciilor 

ecosistemice și energiilor 
regenerabile în noul Program de 
amenajare a teritoriului de stat 

pentru Saxonia Inferioară (Planul de 
acțiune pentru Saxonia Inferioară) 

 

Rezultatele IRENES privind combinarea serviciilor ecosistemice și 
energiile regenerabile vor fi integrate în noul program de planificare 
regională pentru Saxonia Inferioară și vor servi drept bază pentru 
concepte energetice regionale nou dezvoltate (mai multe informaţii: 
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/irenes/library/).  



Document de recomandare privind 
energiile regenerabile și serviciile 
ecosistemice (Planul de acțiune al 

României) 

Planul de acțiune urmărește extinderea conceptului de Servicii 
Ecosistemice în procesul de selectare a noilor proiecte, stabilind pentru 
potențialii beneficiari care solicită fonduri UE pentru sectoarele de energie 
regenerabilă și biodiversitate, orientări și criterii suplimentare legate de 
serviciile ecosistemice. 

Aceste recomandări și criterii suplimentare pentru potențialii 
solicitanți vor încuraja aplicațiile care valorifică serviciile ecosistemice, prin 
acordarea de puncte suplimentare și prioritizarea pistei lor de evaluare. 
Aceste aspecte vor fi transpuse într-un document de recomandare (mai multe 
informaţii: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/irenes/library/).  

 



Promovarea comunităților în care se 
utilizează energie regenerabilă și 
susținerea impactului lor pozitiv 

asupra furnizării generale a serviciilor 
ecosistemice, prin apelurile 

Programului Operațional (Planul de 
Acțiune Veneto) 

Din discuțiile cu părțile interesate locale au fost identificate 
comunitățile în care se utilizeaza energie regenerabilă, ca o măsură 
potențială de promovare a adoptării rapide a energiilor regenerabile 
în diferite contexte, formulând soluții specifice locației și valorizând 
zonele marginale (mai multe informaţii: https://projects2014-
2020.interregeurope.eu/irenes/library/). 

 



Noutăţi de la parteneri 

 

 

Pe 14 iunie 2022, Agenția pentru Protecția Climei din regiunea 
Hanovra a implementat jocul de simulare Vision:En 2040 în persoană 
cu locuitorii din Ronnenberg pentru a continua discuţiile despre 
tranziția energetică ecologică la nivel local.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Întâlnirea stakeholderilor de la Veneţia 

În iunie, Universitatea IUAV a organizat un ciclu de trei workshop-uri 
denumit generic „Teritorii și Energie”, care a reunit mediul academic, 
centre de cercetare, agenții și instituții. Îniţiativa, promovată de către 
proiectul IRENES, a avut drept scop propunerea a trei teme de 
discuţie: decarbonizarea, sustenabilitatea, tehnologii şi planificare 
spaţială a energiilor regenerabile, precum şi Energia regenerabilă în 
cadrul comunităţilor. 
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