Oι εταίρOι τOυ έργOυ
COMHAIRLE NAN EILEAN SIAR – THE OUTER HEBRIDES OF SCOTLAND
(Project Coordinator)
Το Comhairle είναι η τοπική κυβερνητική αρχή για τα δυτικά νησιά της Σκωτίας. Αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της περιοχής σε τοπικό, εθνικό, Βρετανικό (UK) και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βιώσιμη εκμετάλλευση
των αποθεμάτων ανανεώσιμης ενέργειας της περιοχής, ειδικότερα του χερσαίου και παράκτιου αιολικού δυναμικού, της
θαλάσσιας ενέργειας, και της αποδοτικής χρήσης της γίνονται βάση του προγράμματος «Πράσινο Συμβούλιο, Πράσινα Νησιά»
που καθορίζει την εταιρική στρατηγική του Comhairle.
Malcolm Burr • mburr@cne-siar.gov.uk
www.cne-siar.gov.uk
AREAM - AGENCIA REGIONAL DA ENERGIA E AMBIENTE DA REGIAO AUTONOMA DE MADEIRA
Το AREAM είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική οργάνωση, που αναγνωρίζεται ως δημόσια υπηρεσία, με αποστολή να προωθήσει
την καινοτομία και τη συνεργασία σε ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς τομείς. Προσφέρει υποστήριξη και συμβουλές σε
παράγοντες αγοράς, βοηθά την περιφερειακή κυβέρνηση στη διατύπωση και την εφαρμογή ενεργειακής πολιτικής, προωθεί τη
συνεργασία με άλλα εθνικά και διεθνή ινστιτούτα στην προσπάθεια της ανάδειξης της περιοχής σε μια ισχυρή δύναμη εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναζήτηση νέων βιώσιμων λύσεων που είναι αποτελεσματικές και από κοινωνική άποψη.
Filipe Oliveira • islepact@aream.pt
www.aream.pt
ARENA - ENERGY AND ENVIRONMENT AGENCY OF AZORES
Η ARENA είναι μια μη κερδοσκοπική ιδιωτική οργάνωση που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2001 της οποίας ο κύριος σκοπός είναι
η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας με την παροχή τεχνικής και επιστημονικής
υποστήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς επίσης και στα διάφορα προγράμματα υπό ανάπτυξη που περιλαμβάνουν
ενεργειακούς παραγωγούς και χρήστες. Η ARENA συνεργάζεται με την Αυτόνομη Περιοχή των Αζόρων (Autonomous Region
of Azores), την Περιφερειακή Αρχή (EDA - Electricidade DOS Açores, S.A.), και με μια πληθώρα από περιφερειακές επιχειρήσεις
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και βιομηχανικούς, εμπορικούς και επαγγελματικούς συνδέσμους.
Diogo Caetano • islepact@arena.com.pt
www.arena.com.pt

ITC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS S.A.
Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κανάριων νησιών (ITC) είναι μια δημόσια επιχείρηση της Περιφερειακής Κυβέρνησης Κανάριων
νησιών που υπάγεται στο περιφερειακό Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Νέων Τεχνολογιών με προσωπικό 189 υπαλλήλων.
Ο κύριος σκοπός του είναι να προωθήσει τη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής, ενθαρρύνοντας την έρευνα, την ανάπτυξη και
την καινοτομία σε νέους τεχνολογικούς τομείς, σε στενή συνεργασία με περιφερειακές ΜΜΕ, την περιφερειακή κυβέρνηση/
διοίκηση, διάφορους οργανισμούς, το κοινό, ιδιωτικές εταιρίες, πανεπιστήμια και άλλα Κέντρα R & D.
Gonzalo Piernavieja Izquierdo • gpiernavieja@itccanarias.org
http://www.itccanarias.org
MALTA - PARAGON LIMITED
Η εταιρία Paragon Europe ιδρύθηκε το 2004. Ο κύριος στόχος της είναι να αναγνωρίζει ευκαιρίες χρηματοδότησης σε τοπικό
επίπεδο αλλά και στις διεθνείς αγορές. Εστιάζεται στον παράγοντα καινοτομία ως κύρια βάση για βιώσιμες επιχειρησιακές
στρατηγικές. Η Paragon Limited συντελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων και ερευνητών πολλαπλών ειδικοτήτων που έχουν
συμμετάσχει σε προγράμματα συγχρηματοδοτημένα από την ΕΕ όπως η Δια Βίου Μάθηση (Life-long Learning), τη Νεολαία σε
Δράση (Youth in Action), Life+, το INTERREG ΙΙΙ, Euro- Med and IEE.
Anton Theuma • anton@paragoneurope.eu
www.paragoneurope.eu
PEPS - PUNTO ENERGIA PROVINCIA DI SASSARI – MULTISS
Η PEPS Multiss είναι μια Ενεργειακή Υπηρεσία που καθιερώθηκε το 1997 από την περιοχή της Σαρδηνίας με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος SAVE. Παρέχει τεχνικές υπηρεσίες στις τοπικές κοινότητες, σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και σε πολίτες στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η PEPS είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση των ενεργειακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, την προώθηση καινοτόμων
δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας, υποστηρίζει την οικονομία ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανάπτυξη
ανανεώσιμων μεθόδων.
Antonio Giovanni Rassu • energyss@tin.it
www.puntoenergiass.com
REAC - REGIONAL ENERGY AGENCY OF CRETE
Η περιοχή της Κρήτης έχει αναπτύξει την Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική της και τον Προγραμματισμό που εστιάζονται:
• Στον εκσυγχρονισμό, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, και σε ένα εφεδρικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για εξασφάλιση του
νησιού

BALEARICS - DIRECTORATE GENERAL FOR ENERGY OF THE BALEARIC ISLANDS GOVERNMENT

• Την μεγιστοποίηση της εφαρμογής και χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα;

Η Γενική Διεύθυνση (Directorate-General) για ενεργειακές μελέτες υπάγεται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Εμπορίου και Ενέργειας
της Αυτοδιοίκησης της Κοινότητας των Βαλεαρίδων Νήσων. Είναι το αρμόδιο όργανο για την ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής
των Βαλεαρίδων Νήσων. Προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών των Βαλεαρίδων Νήσων σε ενεργειακά θέματα και εξασφαλίζει
ότι η ενέργεια παρέχεται με έναν ασφαλή, ανταγωνιστικό και βιώσιμο τρόπο.
Josep Maria Rigo • jmrigo@energia.caib.es
http://energia.illesbalears.cat

• Αύξηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας καθώς και ενεργειακών εγκαταστάσεων και μεθόδων εξοικονόμησης

CYPRUS ENERGY AGENCY
Το «Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών» είναι μη κερδοσκοπικός φορέας, του οποίου η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (75%) και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου (25%) μέσω του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για
την Ευρώπη». Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ενεργειακού Γραφείου εξυπηρετούνται δράσεις σε εθνικό επίπεδο με βασικούς
στόχους την προώθηση: (α) των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, (β) της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας και
(γ) των βιώσιμων/ αειφόρων μέσων μεταφοράς. Το Ενεργειακό Γραφείο έχει καθοριστεί από τις Ενώσεις Τοπικών Αρχών της
Κύπρο ως ο εκτελεστικός φορέας για την προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων στην Κύπρο.
Anthi Charalambous • info@cea.org.cy
www.cea.org.cy

• Διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Nikos Zografakis • enrg_bur@crete-region.gr
www.crete-region.gr
SAMSØ ENERGY ACADEMY

Ο Δήμος Samsø, ένας ανεξάρτητος δήμος νησιών, έθεσε ως στόχο του το 1997 να γίνει «το πρότυπο Δανέζικο νησί Ανανεώσιμης
Ενέργειας». Αυτό έθετε ως προϋπόθεση ότι ολόκληρο το νησί θα άλλαζε τον ενεργειακό εφοδιασμό του από μη ανανεώσιμες
πηγές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μόνο 10 χρόνια. Αυτήν την στιγμή η ενεργειακή παραγωγή καλύπτει περισσότερο
από το 100% των αναγκών με ανανεωμένες πηγές ενέργειας. Παρά το ότι οι κάτοικοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα και σκάφη, η
κατανάλωσή τους αντισταθμίζεται πλήρως από τις εξαγωγές πράσινης ενέργειας του νησιού.
Η ενεργειακή ακαδημία του Samsø είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση διοικούμενη από μια οργανωτική επιτροπή με τη ενεργή
συμμετοχή του Δημάρχου του Samsø και του αντιπροσώπου της περιοχής. Η ακαδημία συμμετέχει και υλοποιεί διάφορα
ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς επίσης και ένα ενεργειακό σχολείο και εκπαιδευτικά μαθήματα για τους Δήμους και τον ιδιωτικό
τομέα. Ερευνητές από πανεπιστήμια επισκέπτονται και μελετούν το πρόγραμμα του νησιού που απασχολεί οκτώ υπαλλήλους.
Søren Hermansen • sh@energiakademiet.dk
www.energiakademiet.dk

DAFNI - AEGEAN SUSTAINABLE ISLANDS NETWORK
Η ΔΑΦΝΗ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία μέσω της λειτουργίας της επιθυμεί να συμβάλει: 1) στη διατήρηση και
προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 2)
στην ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, 3) στη διαμόρφωση μέσα από το διπλό
σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην
πιστοποίηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, 4) στη δημιουργία των βάσεων για επικοινωνία και συνεργασία
μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και
την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.
Ilias Efthymiopoulos • iliase@hol.gr
www.dafni.net.gr/en
GOTLAND - MUNICIPALITY OF GOTLAND
Ο Δήμος Gotland της Σουηδίας έχει καθιερώσει ως ένα από τους κύριους στόχους του να είναι μια «Βιώσιμη Ενεργειακή
Κοινότητα» από το 1995. Ο Δήμος Gotland έχει αναπτύξει διάφορα ενδιαφέροντα και καινοτόμα παραδείγματα πρωτοβουλιών
ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη αφού το νησί Gotland απολαμβάνει την υψηλότερη ηλιακή
έκθεση στη Σουηδία, έχει καλή πρόσβαση σε βιο-καύσιμα και επίσης ένα από τους καλύτερους αιολικούς δείκτες στην Ευρώπη.
Αυτά τα φυσικά προτερήματα συνδυασμένα με την εστίαση της Gotland στο στρατηγικό περιβαλλοντικό προγραμματισμό έχουν
οδηγήσει στην πραγματοποίηση πολλών πρωτοβουλιών που έχουν καταστήσει τη ενεργειακή παραγωγή στη Gotland πιο βιώσιμη.
Παραδείγματα είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που έχουν μειωθεί κατά 20% μεταξύ 1993 και 2005, η παραγωγή
ανανεώσιμης ενέργειας έχει αυξηθεί κυρίως από τη χρήση βιο-ενέργειας και αιολικής ενέργειας, η παραγωγή αιολικής ενέργειας
ικανοποιεί περισσότερο από 20% της συνολικής απαίτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λ.π
Bengt-Olof Grahn • bengtolof.grahn@gotland.se
www.gotland.se

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εκπρόσωπος Συντονιστή Έργου και Κύριος Σύνδεσμος:
Derek McKim
COMHAIRLE NAN EILEAN SIAR The Outer Hebrides of Scotland
coordinator@islepact.eu
www.cne-siar.gov.uk

ISLE-PACT Γραφείο
Βρυξελλών
Rond Point Schuman 14
1040 Brussels, Belgium
info@islepact.eu

Βοηθός Συντονιστής Έργου

ΤO ISLE-PACT

ΕΡΓO

George Vlondakis
EXERGIA S.A
g.vlondakis@exergia.gr
www.exergia.gr
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτού του φυλλαδίου έχουν οι συγγραφείς του. Δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα την γνώμη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση γίνει του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτό.

www.islepact.eu
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Υπόβαθρο

ΤO ΣΥΜΦΩΝO ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Το έργο ISLE-PACT

Το Σύμφωνο των Νησιών είναι ένα δεσμευτικό κείμενο με το οποίο οι νησιώτικες τοπικές αρχές
αναλαμβάνουν την πολιτική δέσμευση να πραγματοποιήσουν τους στόχους του έργου.

Το έργο ISLE-PACT έχει ως πρώτιστο σκοπό την ανάπτυξη Νησιώτικων Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, με γνώμονα
την επίτευξη ή υπέρβαση των ευρωπαϊκών στόχων αειφορίας όπως καθορίστηκαν για το 2020, όπου προνοείται μείωση των
εκπομπών CO2 κατά 20%.

Το 3-σέλιδο έγγραφο έχει συνταχθεί με πρότυπο το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of
Mayors), και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών.
Το Σύμφωνο των Νησιών δεσμεύει τους υπογράφοντες για τα ακόλουθα:
Να προχωρήσουν πέραν των στόχων μείωσης τουλάχιστον
κατά 20% των εκπομπών CO2 που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση
για το 2020;
Να υποβάλουν Νησιώτικο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας που περιλαμβάνει καταγραφή εκπομπών CO2 για το
έτος αναφοράς (Baseline Emission Inventory) και περιγράφει
πώς οι στόχοι θα επιτευχθούν;

ευκαιρίεςκαιπλεονεκτήματα
που προσφέρει η αποδοτική
χρήση ενέργειας και να
ενημερώνουν τακτικά τα
τοπικά μέσα ενημέρωσης
σχετικά με τις εξελίξεις του Σχεδίου
Δράσης;

Να υποβάλουν έκθεση υλοποίησης (implementation report)
ανά διετία τουλάχιστον, μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης
για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και επιβεβαίωση των
εκπομπών;

Να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες
διοργανώνονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς
και αφορούν θέματα που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο των
Νησιών, αλλά και στο Σύμφωνο των Δημάρχων;

Να οργανώσουν Μέρες Ενέργειας σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους δίνοντας
τη δυνατότητα στους πολίτες να επωφεληθούν άμεσα από τις

Να κινητοποιήσουν επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας στις
περιοχές τους.

Ευρωπαϊκή Συνάντηση

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2010
Στις 24 Μαρτίου 2010 διεξήχθη η επίσημη παρουσίαση του έργου ISLE-PACT στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας (22-26 Μαρτίου 2010), στα κτίρια της Επιτροπής των Περιφερειών (Committee of the Regions).
Το Πρόγραμμα ISLE-PACT παρουσιάστηκε σε πολιτικούς από νησιωτικές περιοχές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό την προσέλκυση της απαραίτητης
πολιτικής υποστήριξης και της δέσμευσης των ευρωπαϊκών νησιωτικών αρχών και
των ευρωπαίων πολιτικών.

Περίπου το 3.5% των ευρωπαίων πολιτών ζουν σε νησιά και αυτό το ποσοστό αυξάνεται σημαντικά κατά τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου, επιβαρύνοντας έτσι τα οικοσυστήματα, τα συστήματα μεταφορών, την
ενεργειακή υποδομή και τις απαιτήσεις ύδρευσης των νησιών. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι πολλά από τα
ευρωπαϊκά νησιά χαρακτηρίζονται από διαρθρωτικά μειονεκτήματα που οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού
και ιδιαίτερα των νέων που αφήνουν τα νησιά τους προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών απασχόλησης
και διαβίωσης στην ηπειρωτική χώρα. Οι κοινότητες των νησιών βρίσκονται και σκοπεύουν να παραμείνουν
στην πρώτη γραμμή στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Οι νησιωτικές κοινωνίες περιτριγυρισμένες
από νερό, με ευπαθή οικοσυστήματα και αδύναμες τοπικές οικονομίες, έχουν συνειδητοποιήσει νωρίς την
ανάγκη να καταστούν σημαντικοί εταίροι στην παγκόσμιες καθώς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη
μείωση των εκπομπών CO2.
Η εισαγωγή αειφόρων συστημάτων ενέργειας και μεταφορών στις κοινότητες των νησιών θα εξυπηρετήσει
τρεις κύριους στόχους:
Να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων αειφόρου ενέργειας, όπως η μείωση των
εκπομπών του CO2 κατά τουλάχιστον 20% και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον
20% μέχρι το 2020;
Να προστατεύσει τα οικοσυστήματα των νησιών και να αυξήσει την ενεργειακή και υδατική τους ανεξαρτησία;
και
Να ενισχύσει την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων εργασίας και να αναστρέψει τη μείωση
του τοπικού πληθυσμού.

Της συνάντησης προέδρευσε ο Alex MacDonald, Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου των Outer Hebrides of Scotland, ενώ παρευρέθηκαν ο Εκτελεστικός
Γραμματέας της Επιτροπής Νησιών, CPMR, Jean Didier Hache, η Δανή
Ευρωβουλευτής Emilie Turunen, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου
και Νησιώτικης Πολιτικής, Δημήτρης Χαλκιώτης, o Γενικός Διευθυντής για θέματα
Ενέργειας των Βαλεαρίδων Νήσων, Josep Maria Rigo, ο Γενικός Διευθυντής για
Θέματα Ενέργειας των Κανάριων Νήσων, Adrian Mendoza, καθώς και εκπρόσωποι
των συμμετεχόντων νησιών και άλλων ευρωπαϊκών νησιών. Οι σκοποί και στόχοι του
έργου ISLE-PACT και του Συμφώνου των Νησιών παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν
εκτεταμένα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες, με εναρκτήρια ημερομηνία την 1η Φεβρουαρίου 2010 και καταληκτική ημερομηνία τις 31
Ιουλίου 2012.
Ο συντονιστής του έργου είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο των Outer Hebrides of Scotland, Comhairle nan Eilean Siar
(CnES).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σήμερα στο έργο συμμετέχουν 12 συγκροτήματα Ευρωπαϊκών νησιών (πέραν
των 50 νησιών). Στο έργο προσκαλούνται να συμμετάσχουν και άλλα νησιά,
αφού το ISLE-PACT έχει δημιουργηθεί με απώτερο σκοπό να συμπεριλάβει
όλα τα ευρωπαϊκά νησιά.
Οι νησιώτικες αρχές που συμμετέχουν στο ISLE-PACT έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν το Σύμφωνο των Νησιών
και να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμπειρογνώμονες της ενέργειας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για
τον εντοπισμό κατάλληλων χρηματοδοτήσιμων έργων (bankable projects) με σκοπό την εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών
δράσεων στις περιοχές τους.

Το έργο Isle-Pact υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Αειφόρου Ενέργειας

O στOχOι του έργου
Οι κύριοι στόχοι του έργου ISLE-PACT είναι:
Να επιτευχτεί ο γενικός στόχος μείωσης εκπομπών CO2 πάνω από 20% μέχρι το 2020;
Να αποδειχτεί η πολιτική δέσμευση των ευρωπαϊκών νησιών στους στόχους αειφόρου ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
την υπογραφή μιας δεσμευτικής δήλωσης, του Συμφώνου των Νησιών, με την οποία αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν
έργα, δράσεις και επενδύσεις για την επίτευξη του γενικού στόχου του έργου;
Να δημιουργηθούν Νησιωτικά Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ISEAPs) και μια σειρά από χρηματοδοτήσιμα έργα
(bankable projects);
Να προταθούν μία σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί που θα παρέχουν στους επενδυτές τους οικονομικούς
πόρους που χρειάζονται για την υλοποίηση χρηματοδοτήσιμων έργων;
Να αυξηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης στις προσπάθειες των νησιών να συμβάλουν στον αγώνα ενάντια στην κλιματική
αλλαγή.

Τα Oφέλη του έργου
Αναμένεται ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του έργου θα επηρεάσουν όλα τα ευρωπαϊκά νησιά που είναι πρόθυμα
να υιοθετήσουν τις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του.
Περιμένουμε:
Τη σταθερή βελτίωση των τοπικών οικονομικών συνθηκών στις συμμετέχουσες κοινότητες των νησιών μέσω της ενισχυμένης
οικονομικής ανάπτυξης, και τη θετική συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε καινοτόμους και ψηλής τεχνολογίας
τομείς, τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και βελτιωμένους όρους επένδυσης;
Ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων αειφόρου ενέργειας και πολιτικής σχετικά με την κλιματική
αλλαγή και ειδικότερα την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020;
Τη σταθερή αύξηση στο επίπεδο ευαισθητοποίησης των νησιών και των κοινοτήτων τους για την κοινωνική αξία των βιώσιμων
σχεδίων ενέργειας, των πράσινων επενδύσεων με τη συμμετοχή των πολιτών και των λεπτομερειών υποστήριξης και
χρηματοδότησης βιώσιμων ενεργειακών προγραμμάτων.

