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Καλώς ήρθατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου LIFE
UrbanProof!
Το ενημερωτικό δελτίο “eNewsletter UrbanProof” παρέχει πληροφορίες για την
https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=159719
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Το ενημερωτικό δελτίο “eNewsletter UrbanProof” παρέχει πληροφορίες για την
πρόοδο, τα αποτελέσματα καθώς και τις εκδηλώσεις του έργου LIFE
UrbanProof.

LIFE UrbanProof
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή
Ο γενικός στόχος του έργου LIFE UrbanProof είναι να ενισχύσει την
ανθεκτικότητα των Δήμων στην κλιματική αλλαγή εξοπλίζοντας τους με ένα
ισχυρό εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου (Συντονιστής), το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΕΑ), το
Πανεπιστήμιο της Βενετίας (IUAV) και τους δήμους Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία),
Περιστερίου (Ελλάδα), Στρoβόλου και Λακατάμιας (Κύπρος).
Το LIFE UrbanProof ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2016 και έχει διάρκεια 44
μήνες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του
χρηματοδοτικού μέσου LIFE14 - Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
(CCA). Διαβάστε περισσότερα
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ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προβλέπεται να οργανωθούν
διάφορες εκδηλώσεις, εργαστήρια, σεμινάρια και παρουσιάσεις επίδειξης.
Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων
(kick-off meeting) καθώς και οι εναρκτήριες εκδηλώσεις στις τρεις χώρες
(Κύπρος, Ιταλία και Ελλάδα). Διαβάστε περισσότερα

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου (Λευκωσία, Κύπρος)
Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου UrbanProof
πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Στροβόλου, στη Λευκωσία (Κύπρος). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι
όλων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο (MANRE, ΕΑΑ, ΕΜΠ, IUAV,
Περιστέρι, Λακαταμιά, Στρόβολος και Ρέτζιο Εμίλια). Διαβάστε περισσότερα
https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=159719
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Περιστέρι, Λακαταμιά, Στρόβολος και Ρέτζιο Εμίλια). Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1η εκδήλωση δημοσιοποίησης - Λευκωσία, Κύπρος
Οι Δήμοι Στρόβολου και Λακατάμιας σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Ενέργειας της Κύπρου οργάνωσαν με επιτυχία μία μονοήμερη εκδήλωση για:
α) το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και β) την
ενημέρωση αναφορικά με το έργο UrbanProof και τη σημασία συμμετοχής των
εμπλεκόμενων φορέων σε αυτό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Σεμέλη στις 8 Δεκεμβρίου 2016, με προσκεκλημένους ομιλητές από
την Κύπρο και το εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκτός από το πρόγραμμα UrbanProof και την
πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, παρουσιάστηκε μία σειρά
ζητημάτων όπως η πρόοδος των τοπικών αρχών της Κύπρου σχετικά με την
ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα,
η μετάβαση της Κύπρου προς μία ενεργειακά αποδοτική και χαμηλών
εκπομπών άνθρακα οικονομία, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τέλος, τα παραδείγματα εφαρμογής
μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρώπη. Διαβάστε περισσότερα
https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=159719
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μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρώπη. Διαβάστε περισσότερα

2η εκδήλωση δημοσιοποίησης - Ρέτζιο Εμίλια, Ιταλία
Η δεύτερη εκδήλωση δημοσιοποίησης πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου
2017, στο Δήμο Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία) και την παρακολούθησαν 75
συμμετέχοντες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα UrbanProof και
οι κύριες δράσεις του, ενώ παράλληλα τονίστηκε η σημασία της ενεργού
συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι τάσεις της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό
επίπεδο και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο
Δήμων, καθώς επίσης τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής και οι
βέλτιστες πρακτικές. Διαβάστε περισσότερα

3η εκδήλωση δημοσιοποίησης - Δήμος Περιστερίου, Ελλάδα
Η τρίτη εκδήλωση δημοσιοποίησης πραγματοποιήθηκε στις 3 Απρίλη 2017, στο
Δήμο Περιστερίου (Ελλάδα), όπου παραβρέθηκαν 50 συμμετέχοντες μεταξύ
των οποίων, εκτός από τους Έλληνες-εταίρους του έργου (Περιστέρι, ΕΜΠ,
ΕΑΑ), συμμετείχαν και εκπρόσωποι από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, όπως για παράδειγμα από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, το
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής
Αθήνας κ. ά.
https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=159719
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Εκτός από την παρουσίαση των κύριων δράσεων και των στόχων του έργου,
άλλες πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα είχαν ως
αντικείμενο τις τάσεις της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της στο αστικό
περιβάλλον, το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Περιστερίου για τη Βιώσιμη
Ενέργεια, το έργο LIFE Clim'Foot για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου εταιρειών και φορέων, και, τέλος, την ωφέλιμη επίδραση των
βιοκλιματικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην περιοχή Χωράφα, στο
Περιστέρι. Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο φυλλάδιο του LIFE URBANPROOF κυκλοφόρησε!

LIFE Ref. No: LIFE15
CCA/CY/000086
Areas of implementation: Cyprus,
Greece, Italy
Duration: 44 months (01/10/2016 31/05/2020)
Project Budget: 1,854,000 € (EC
Co-funding: 60%)
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UrbanProof eNewsletter
Contact Person: nikolekont@yahoo.com
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
LIFE UrbanProof Project · 9, Iroon Polytechneiou St. · Athens, Zographou 157 73 · Greece
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