
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ) 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοτικά έργα κλιματικής αλλαγής για τις Πόλεις (για Δήμους ανω των 

100.000κατοίκων) 

          Σας προωθούμε ενημέρωση σχετικά με το  πρόγραμμα που μας εστάλη από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τοπικών Αρχών Ηνωμένες Πόλεις και Τοπικές Αρχές(UCLG), 

μέλος του οποίου είναι η ΚΕΔΕ. 

       Το UCLG είναι μέρος της συμμαχίας του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων 

για το Κλίμα και την Ενέργεια (GCoM) και μέλος της Στρατηγικής Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του.    

1. Αποδοτικά έργα κλιματικής αλλαγής για τις Πόλεις (Bankable Cities Climate 

Projecτ) 

Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (GCoM) 

Μια υπηρεσία ,που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, έχει δρομολογηθεί για την 

παροχή τεχνικής υποστήριξης για κλιματικά έργα 10-15 πόλεων στο αρχικό τους 

στάδιο.  

Η τεχνική βοήθεια μπορεί να καλύψει τους ακόλουθους τομείς παρέμβασης: 

 (α) Πεδίο εφαρμογής, μέσω συλλογής δεδομένων και καθορισμού έργων,  

(β) Προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας για ομαδοποίηση, πηγές 

χρηματοδότησης και επιχειρηματικά μοντέλα και  

(γ) Δόμηση με χρηματοοικονομικές ή οικονομικές αναλύσεις και επιλογή 

οργάνων.  

Οι επιλεγμένοι δήμοι θα λάβουν εξατομικευμένη τεχνική καθοδήγηση από 

έναν ειδικό εμπειρογνώμονα κατά τη διάρκεια 4 μηνών, έως το τέλος του 2023,με 

στόχο να εξασφαλίσουν αποδοτικά έργα. 



  Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα  

Bankable Cities Climate Projects προκειμένου να παρουσιάσουν τα κίνητρα και το 

έργο τους και να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 17 Απριλίου 2023 στη 

Γραμματεία του GCoM στη διεύθυνση projects@globalcovenantofmayors.eu. 

 Έργα που θα περιληφθούν  σε έναν  περιορισμένο κατάλογο, θα κληθούν 

από τη Γραμματεία του GCoM σε συνέντευξη τον Μάιο και η τελική επιλογή των 

πόλεων θα κοινοποιηθεί τον Ιούνιο του 2023. 

  Βρείτε παρακάτω μερικά από τα αξιοσημείωτα κριτήρια που πρέπει να λάβετε 

υπόψη πριν υποβάλετε αίτηση: 

• Οι κύριοι υποψήφιοι πρέπει να είναι πόλεις/δήμοι ή ομάδες τοπικών αρχών, 

όπως συνδικάτα ή ενώσεις. 

• Οι αιτούσες τοπικές αρχές θα πρέπει να έχουν από 100.000 έως 1,5 εκατ. 

κατοίκους. 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται από τα ακόλουθα 

Περιφερειακά/Εθνικά Τμήματα: Νότια Ασία, Ανατολική Ασία, Νοτιοανατολική 

Ασία, Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, συμπεριλαμβανομένων των 

Βαλκανίων, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, της Μέσης Ανατολής και 

της Βόρειας Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. 

•  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πόλεις που έχουν υπογράψει το GCoM. 

•  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης για το κλίμα. 

•  Τα έργα μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο έργο ή ομαδικό έργο. 

•  Τα έργα θα πρέπει να έχουν ελάχιστο εκτιμώμενο μέγεθος 1 εκατομμυρίου 

ευρώ. 

•  Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν υλοποίηση υποδομών με επιπτώσεις ή 

εμβέλεια για το κλίμα. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να επισκεφτούν στο αγγλικό 

κείμενο που επισυνάπτεται  το σχετικό link για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το πρόγραμμα (Bankable Cities’ Climate Project.) ή να στείλουν το ερώτημά τους 

στο  ecotransition@uclg.org και στο localfinances@uclg.org. 
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