Subject: Informare - cerere de exprimare a interesului - Misiunea orașe inteligente și neutre din
punct de vedere climatic

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,
La 25 noiembrie a.c., Comisia Europeană a deschis o cerere de exprimare a interesului
privind iniţiativa programului “Orizont Europa” – “Misiunea orașe inteligente și neutre
din punct de vedere climatic”. Aceasta face parte din cele 5 noi misiuni ale UE, o modalitate
nouă și inovatoare de a lucra împreună și de a îmbunătăți viața oamenilor din Europa și din
afara acesteia. Misiunile UE își propun să abordeze marile provocări în materie de sănătate,
climă și mediu și să atingă obiective ambițioase și motivaționale în aceste domenii. Misiunile
își au originea în programul “Orizont Europa”, dar implementarea va depăși cu mult
cercetarea și inovarea pentru a dezvolta noi soluții și a îmbunătăți viața europenilor. Noutatea
și valoarea lor adăugată funcționează ca un portofoliu de acțiuni care implică diferite
instrumente, modele de afaceri și investiții publice și private la nivelul UE, la nivel național,
regional și local.
Misiunea orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic își propune să:
- realizeze cel puțin 100 de orașe europene neutre din punct de vedere climatic și
inteligente până în 2030;
- se asigure că aceste orașe acționează și ca centre de experimentare și inovare pentru a
pune toate orașele europene în situația de a deveni neutre din punct de vedere climatic până în
2050.
Iniţiativa nu se referă doar la promovarea în continuare a orașelor lider în acest domeniu, care
sunt deja avansate, ci își propune să fie complet incluzivă prin selectarea unei grupări de oraşe
diverse din punct de vedere geografic și cultural, care sunt recunoscute atât pentru ambiția și
dorința lor de a inova, cât și pentru progresul lor în ceea ce privește atenuarea schimbărilor
climatice.
În cadrul misiunii „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic”, orașele
selectate își vor implica cetățenii în elaborarea unor „contracte privind orașele
climatice” (Climate City Contracts) pentru a contribui la atingerea neutralității climatice până
în 2030.
Mai multe informaţii despre Misiunea privind oraşele neutre din punct de vedere climatic, în
general, sunt disponibile pe platforma oficială: https://netzerocities.eu/
Pentru aderarea la “Misiune”, orașele își pot exprima interesul completând și trimițând un
chestionar până la 31 ianuarie 2022, la ora 17:00 CET (ora oraşului Bruxelles).
Eligibilitate: Orașele pot participa la Misiune dacă au cel puțin 50 000 de locuitori. Orașele
din țări cu maximum 5 orașe sau mai puțin de peste 100 000 de locuitori își pot exprima
interesul dacă au peste 10 000 de locuitori.

Toate informaţiile relevante sunt disponibile pe pagina oficială a cererii:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/fundingprogrammes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-andsmart-cities_en
Părţile interesate de la nivel local au posibilitatea să afle mai multe informaţii prin
participarea la evenimentele organizate în zilele următoare (10 şi 15 decembrie) de către
Comisia Europeană. Detalii pe pagina oficială menţionată mai sus.

Cu stima,
Echipa UNCJr

