ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός και επίλυση προβλημάτων διακυβέρνησης
στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Το πρόγραμμα προβλέπει απόκτηση εμπειρίας στον ενεργειακό σχεδιασμό μέσα από τη συνεργασία νησιών
από ολόκληρη την Ευρώπη: Εσθονία, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, Σκωτία, Κανάρια, Μαδέιρα, Μάλτα, Κύπρο,
Κρήτη, Ιόνιο και Αιγαίο. Παράλληλα, νέοι ΟΤΑ θα κληθούν να συμμετάσχουν στην οικογένεια του
«Συμφώνου των Νησιών». Συντονιστής του SMILEGOV είναι το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου – ΔΑΦΝΗ.

Εκτός από ένα , πώς αλλιώς μπορείτε να επωφεληθείτε;
Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SMILEGOV, το νησί σας :







Θα γίνει μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου αειφόρων νησιών
Θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τα γειτονικά νησιά και νησιωτικές τοπικές αρχές
Θα ωφεληθεί από τα σεμινάρια ενεργειακού σχεδιασμού και χρηματοδότησης ενεργειακών έργων
Θα έχει άμεση πρόσβαση σε επιτυχημένα παραδείγματα αειφόρων ενεργειακών έργων
Θα λάβει, μέσω των στελεχών του που θα συμμετάσχουν, πιστοποιημένη εκπαίδευση για τον
ενεργειακό σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων
Θα έχει πρόσβαση στις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία του Συμφώνου των
Νησιών και θα λάβει τεχνική βοήθεια κατά τη διαδικασία του αειφόρου ενεργειακού σχεδιασμού

Το έργο SMILEGOV με λίγα λόγια
Θεμελιώδης στόχος για το SMILEGOV είναι να επιφέρει σημαντική πρόοδο σε έργα τοπικής σημασίας που
αποτελούν μέρος του σχεδιασμού και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφαρμογή τους. Για αυτό το λόγο η
συμμετοχή των νησιών με εμπειρία στον ενεργειακό σχεδιασμό μέσω της εμπλοκής τους στο Σύμφωνο των
Νησιών κρίνεται επιβεβλημένη.
Νησιά που δεν έχουν εμπειρία στον ενεργειακό σχεδιασμό, επίσης καλούνται να συμμετάσχουν στο
Ελληνικό δίκτυο συνεργασίας. Εκπρόσωποί τους, ενεργειακοί υπεύθυνοι, θα συμμετάσχουν σε ετήσιο
πρόγραμμα κατάρτισης.
Το έργο βασίστηκε στην ιδέα ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης των νησιών
(π.χ. εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων
20‐20‐20 της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.
Ο ρόλος της πολυεπίπεδης συνεργασίας αποτελεί ένα από τα σημεία κλειδιά για τον αποτελεσματικό
βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Ειδικά όταν πρόκειται για νησιωτικές περιοχές, ο ρόλος
αυτός αποδεικνύεται κρίσιμος για την ισόρροπη ανάπτυξη, τη διαχείριση των πόρων, την οικονομική
ανάπτυξη και τη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και τους επισκέπτες.
Για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας, θα συσταθούν ομάδες (clusters) Ευρωπαϊκών νησιών στο
μεγαλύτερο μέρος των Ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών. Ο σχηματισμός των νησιωτικών clusters και η
ανταλλαγή εμπειρίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ο προσδιορισμός των στρατηγικών
κατευθυντήριων γραμμών για την υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων, καθώς και η διαδικασία της
«μάθησης» από την εμπειρία των πιο προχωρημένων περιοχών («μαθαίνοντας από τους ειδικούς») θα
αξιοποιηθούν ως διαθέσιμα εργαλεία για την επιτυχία αυτής της διαδικασίας.

