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Wsparcie administracyjne, techniczne i promocyjne
•  Biuro Porozumienia BurmistrzówPodnoszenie świadomości 

i budowanie potencjału
•  Europejska Kampania na Rzecz

Zrównoważonej Energii
• ManagEnergy
•  Europejski Tydzień

Zrównoważonego Transportu

Wsparcie finansowe
• EFRR
• ELENA, EEEF
•  INTERREG, 

HORYZONT 2020 itp.

Wsparcie w realizacji 
i networkingu
• Koordynatorzy Porozumienia
•  Lokalne i regionalne 

agencje energetyczne

Wsparcie instytucjonalne
• Parlament Europejski
• Komisja Europejska
• Komitet Regionów

Wsparcie naukowo-metodologiczne
•  Wspólne Centrum Badawcze KE (JRC)
• Projekty IEE oraz INTERREG
• HORYZONT 2020

Wsparcie techniczne
• ICT na rzecz zrównoważonego rozwoju
• Smart Cities & Communities
• Stowarzyszenia partnerów

WSPARCIE

DLA GMIN

Wdrażanie

Stworzenie planu działań w bliskiej 
współpracy z lokalnymi stronami 
zainteresowanymi i obywatelami

Opracowanie stanowiącej punkt 
odniesienia inwentaryzacji emisji

Wdrażanie polityk i środków 
w zakresie redukcji CO₂

Monitorowanie i sprawdzanie 
postępów

Powołanie zespołu ds. Porozumienia

Określenie długoterminowej wizji

docelowe 

emisje CO₂ 

do 2030 r.

KROK  3 
Składanie sprawozdania 
z wdrażania

KROK  2 
Dostarczenie planu działań na rzecz 
zrównoważonej energii i klimatu
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-40%

KROK  1 
Sygnowanie Porozumienia między burmistrzami

Czym jest Porozumienie Burmistrzów?

Porozumienie Burmistrzów to ważna inicjatywa Komisji Europejskiej skupiająca  
europejskie władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania 
na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii (OZE).

Cele Porozumienia Burmistrzów:

   zapewnienie swoim obywatelom środowiska stabilnego pod względem ekolo-
gicznym, społecznym i gospodarczym, 

   włączenie władz lokalnych i obywateli w rozwój oraz wdrażanie polityki ener-
getycznej Unii Europejskiej (UE),

   dążenie do wypełnienia do 2030 r. nowego pakietu klimatyczno-energetycznego 
27/27/40 (zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 27%, zwiększenie efek-
tywności energetycznej o 27% oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40%).
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KROK  1 
Sygnowanie Porozumienia między burmistrzami

Porozumienie Burmistrzów

   polega na zobowiązaniu się, podpisujących porozumienie miast i gmin, do 
uzyskania lub przekroczenia unijnych celów zmniejszenia emisji dwutlenku 
węgla CO2, poprzez działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, jak też ekologicznego 
transportu.

W dniu 15 października 2015 r. podpisano nowe Porozumienie Burmistrzów łączące 
Strategię Adaptacji UE z Unią Energetyczną. Nowa inicjatywa ustala następujące 
cele:

   zmniejszenie o co najmniej 40% emisji CO2 do roku 2030,
   integracja Porozumienia Burmistrzów i Inicjatywy Burmistrzowie na rzecz  

adaptacji do zmian klimatu, łącząca łagodzące i adaptacyjne filary inicjatywy,
   uzyskanie zasięgu globalnego poprzez otwarcie inicjatyw na udział władz  

lokalnych na całym świecie.
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NFOŚiGW jest Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów.  
Więcej informacji nt. Porozumienia Burmistrzów znajdziesz na stronach:
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmistrzow/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
tel. 22 45 90 100
e-mail: pb@nfosigw.gov.pl

Korzyści z przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów

Co uzyska Twoja gmina?

   wsparcie w realizacji celów Porozumienia ze strony unijnych instytucji, Biura Porozu-
mienia Burmistrzów oraz Struktur Wspierających

   łatwiejszy dostęp do europejskich i krajowych źródeł finansowania, w tym NFOŚiGW, 
w wybranych programach priorytetowych

   wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz dostęp do najlepszych praktyk – 
rozwój i wzrost doświadczenia kadr

   możliwość nawiązania kontaktów z innymi europejskimi sygnatariuszami w zakresie 
wspierania zrównoważonej gospodarki energetycznej i adaptacji do zmian klimatu

   promocja miasta lub gminy jako pioniera w dziedzinie ochrony klimatu i adaptacji do 
zmian klimatu na terenie całej Europy

   ograniczenie wydatków na energię

   poprawę jakości środowiska lokalnego

   podniesienie komfortu życia mieszkańców

   zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca lokowania inwestycji (tanie, niezawodne 
dostawy energii, niwelowane potencjalne negatywne działania zmian klimatu)

   zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i jej promocja


