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Agenda
Webinar to present Province of Girona Grants to promote Sustainable
Energy investments through innovative financing schemes
13 January 2016 10:30 - 11:30

Girona, Spain
Girona's Provincial Council (DDGI) as a Territorial Coordinator of the
Covenant of Mayors supports more than 200 Covenant municipalities. The
Province of Girona, through Beenergi programme, provides technical and legal
assistance Girona's municipalities to mobilize sustainable energy investments
planned in SEAPs. The technical and legal assistance is provided by
Beenergi programme which has received funding from the European Union's
"Horizon 2020" research and innovation programme.
Each year the Province of Girona publishes grants for municipalities to
develop SEAP actions. By 2016 grant call DDGI has changed some criteria to
promote Sustainable Energy investments through innovative financing
schemes. In some cases to make the investments bankable the municipality
needs public subsidies, so private and public funds must be considered to
maximize the impact of DDGI's subsidies in Girona's territory.
The goal of this webinar is to present DDGI’s 2016 grant call among
municipalities' and local energy agencies. During this webinar BEenerGi
programme 2015’s results and 2016’s objectives will be presented as well.
The webinar will be held in Catalan.
Speakers
·Narcís Vicens - Girona's Provincial Council Environmental Service Head
·Anna Sanitjas - Girona's Provincial Council Forestry Engineer
·Anna Camp - Girona's Provincial Council "BEenerGi" programme Coordinator

Organiser: Girona's Provincial Council / Diputació de Girona
Website: http://beenergi.ddgi.cat
Contact details: Anna Camp Casanovas
972 18 50 89
beenergi@ddgi.cat
<< Upcoming events

http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?id_event=1385

12/01/2016

21/1/2016

Diputació de Girona

La Diputació de Girona duu a terme el primer seminari en línia (webinar) dins el marc del
programa «BeenerGi»
20/01/2016. El 13 de gener, el programa «BEenerGi» de la Diputació de Girona ha realitzat el primer seminari en línia
(webinar) de la Diputació de Girona. Aquesta activitat de difusió ha reunit més de cinquanta tècnics municipals i responsables
polítics d’ajuntaments, consells comarcals de la demarcació de Girona i altres ens de C atalunya.
Un seminari en línia fa possible l’ús de les noves tecnologies per poder dur a terme una conferència en temps real entre els
participants, sense que cap d’aquests s’hagi de desplaçar, amb els estalvis econòmics, d’emissions i de temps que això
representa per a l’Administració pública.
L’objectiu de la sessió telemàtica duta a terme ha estat presentar les novetats de les següents bases reguladores de les
convocatòries de subvencions als ajuntaments per a l’any 2016, que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 243 el passat 18 de desembre:
Programa «Del pla a l’acció»
Instal•lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa
Les exposicions dutes a terme han anat a càrrec de Narcís Vicens, cap en funcions del Servei de Medi Ambient; Anna C amp, coordinadora del programa
«BEenerGi», i Anna Sanitjas, enginyera forestal. A més, s’ha presentat el programa «BEenerGi» i les activitats que hi ha previstes per a aquest 2016.
C al destacar que tots els participants han pogut fer arribar els seus dubtes i resoldre’ls, cosa que ha estat molt ben valorada. Amb aquesta nova actuació, el
programa «BEenerGi» de la Diputació de Girona (http://beenergi.ddgi.cat) continua la seva tasca d’assistència tècnica i jurídica als municipis gironins amb l’objectiu
de promoure tota mena d’inversions en energia sostenible que han de fer possible les reduccions de gasos amb efecte d’hivernacle que provoquen el canvi climàtic.
Actualment s’assisteixen trentavuit municipis (dotze de l’Alt Empordà, nou del Gironès, set de la Selva, quatre del Baix Empordà, dos de la Garrotxa, dos del
Ripollès, un de la C erdanya i un d’Osona).
El programa «BEenerGi» (Bundling sustainable energy investments for Girona’s municipalities) ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó
2020», d’investigació i innovació, en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.

http://www.ddgi.cat/web/noticia.seam;jsessionid=2fde4d4666086012a47f2e026de0?noticiaId=3336&cid=12570
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Agenda
Beenergi programme's courses for SME wishing to become MESCo
(Micro Energy Service Companies) Cursos del programa Beenergi per
les PIME que vulguin esdevenir MESE (microempreses de serveis
energètics)
2016 09:00 - 14:00

Figueres, Girona, Olot, Vidreres, Spain
This event will be held in Catalan*
Des del programa Beenergi de la Diputació de Girona s’impulsa la creació de
MESE (microempreses de serveis energètics) a les comarques gironines. Una
MESE és una petita o mitjana empresa (PIME) o una UTE, especialitzada en
el manteniment de l'enllumenat públic, edificis municipals, empreses de
subministrament d'energia renovable, instal·ladors, enginyeries, etc. que
ofereix tots els serveis necessaris per implantar un projecte integral
d'eficiència energètica en les instal·lacions propietat dels ajuntaments, des de
la fase de projectació fins a la fase de mesura i verificació dels estalvis del
projecte.
Així doncs, el programa Beenergi ofereix assistència tècnica gratuïta a les
entitats lobals per tal d’impulsar projectes d'energia sostenible i, a la vegada,
impulsa nous models de negoci per a les PIME gironines dotant-les d'eines i
creant un espai per trobar aliances entre els diferents actors implicats.
D'aquest element clau sorgeixen els Cursos de formació de PIME a MESE,
on les PIME podran conèixer els contractes de gestió energètica d'edificis
públics i enllumenat públic, línies de subvenció i de finançament alternatiu,
plans de negoci i analitzar casos pràctics, entre d’altres.
Aquests cursos són gratuïts, tenen una durada de 40 hores distribuïdes en
vuit sessions presencials i estan destinats a instal·ladors, empreses de
manteniment, enginyeries, etc. Aquesta activitat formativa s'anirà repetint al
llarg del 2016 a tot el territori de la demarcació de Girona i les primeres
edicions es realitzaran a les localitats següents:
·

Curs de formació de PIME a MESE a Girona. Inici: 28 de gener

·

Curs de formació de PIME a MESE a Vidreres. Inici: 3 de març

·

Curs de formació de PIME a MESE a Olot. Inici: 31 de maç

·

Curs de formació de PIME a MESE a Figures. Inici: 6 de maig

Tota la informació sobre els requisits d'accés i el procediment d'inscripció es
poden consultar a: http://beenergi.ddgi.cat/agenda

Organiser: Diputació de Girona - Projecte Beenergi

http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?id_event=1405
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Website: http://beenergi.ddgi.cat
Contact details: Anna Camp Casanovas
+34 972 185089
beenergi@ddgi.cat
<< Upcoming events

http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?id_event=1405
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Agenda
Beenergi programme's courses for SME wishing to become MESCo
(Micro Energy Service Companies) Cursos del programa Beenergi per
les PIME que vulguin esdevenir MESE (microempreses de serveis
energètics)
2016 09:00 - 14:00

Figueres, Girona, Olot, Vidreres, Spain
This event will be held in Catalan*
Des del programa Beenergi de la Diputació de Girona s’impulsa la creació de
MESE (microempreses de serveis energètics) a les comarques gironines. Una
MESE és una petita o mitjana empresa (PIME) o una UTE, especialitzada en
el manteniment de l'enllumenat públic, edificis municipals, empreses de
subministrament d'energia renovable, instal·ladors, enginyeries, etc. que
ofereix tots els serveis necessaris per implantar un projecte integral
d'eficiència energètica en les instal·lacions propietat dels ajuntaments, des de
la fase de projectació fins a la fase de mesura i verificació dels estalvis del
projecte.
Així doncs, el programa Beenergi ofereix assistència tècnica gratuïta a les
entitats lobals per tal d’impulsar projectes d'energia sostenible i, a la vegada,
impulsa nous models de negoci per a les PIME gironines dotant-les d'eines i
creant un espai per trobar aliances entre els diferents actors implicats.
D'aquest element clau sorgeixen els Cursos de formació de PIME a MESE,
on les PIME podran conèixer els contractes de gestió energètica d'edificis
públics i enllumenat públic, línies de subvenció i de finançament alternatiu,
plans de negoci i analitzar casos pràctics, entre d’altres.
Aquests cursos són gratuïts, tenen una durada de 40 hores distribuïdes en
vuit sessions presencials i estan destinats a instal·ladors, empreses de
manteniment, enginyeries, etc. Aquesta activitat formativa s'anirà repetint al
llarg del 2016 a tot el territori de la demarcació de Girona i les primeres
edicions es realitzaran a les localitats següents:
·

Curs de formació de PIME a MESE a Girona. Inici: 28 de gener

·

Curs de formació de PIME a MESE a Vidreres. Inici: 3 de març

·

Curs de formació de PIME a MESE a Olot. Inici: 31 de maç

·

Curs de formació de PIME a MESE a Figures. Inici: 6 de maig

Tota la informació sobre els requisits d'accés i el procediment d'inscripció es
poden consultar a: http://beenergi.ddgi.cat/agenda

Organiser: Diputació de Girona - Projecte Beenergi

http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?id_event=1405
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Website: http://beenergi.ddgi.cat
Contact details: Anna Camp Casanovas
+34 972 185089
beenergi@ddgi.cat
<< Upcoming events

http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?id_event=1405

01/02/2016

3/3/2016

Diputació de Girona

El programa «Beenergi» de la Diputació de Girona organitza una jornada per commemorar el Dia
Mundial de l’Eficiència Energètica
02/03/2016. El programa «Beenergi» de la Diputació de Girona ha organitzat avui una jornada amb motiu del Dia Mundial de
l’Eficiència Energètica. L’acte, que ha tingut lloc a la C asa de C ultura de Girona, ha estat rebut amb molt d’interès pels més de
120 inscrits, la majoria provinents del món local, però també d’empreses, de l’àmbit de les enginyeries, els centres de recerca
i les entitats que treballen dia a dia per l’eficiència energètica.
Al llarg de la jornada s’ha presentat des de la metodologia per elaborar informes de seguiment dels plans d’acció per a
l’energia sostenible (PAES) fins a la contractació d’energia verda per part de l’Administració pública, passant per la qüestió de
l’autoconsum en edificis municipals. També s’hi han tractat casos pràctics de millora de l’eficiència energètica a municipis com
ara C aldes de Malavella, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Guíxols i Ventalló.

Fotograf ia de la inauguració de la
jornada, que ha estat a càrrec de Sergi
Mir, president del CILMA . Fotògraf : Eddy
Kelele

Les ponències han estat a càrrec dels tècnics del programa «Beenergi» i dels municipis sobre els quals han tractat els casos
pràctics, i han comptat amb la presència de consultors i representants de l’Institut C atalà d’Energia (IC AEN) i del C lúster
d’Eficiència Energètica de C atalunya (C EEC ), entre d’altres.
La jornada ha comptat amb el suport del C ILMA (C onsell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona),
l’IC AEN i el programa marc de la C omissió Europea per a la recerca i la innovació «Horitzó 2020».

El Dia Mundial de l’Eficiència Energètica se celebra cada 5 de març amb l’objectiu de generar una reflexió i conscienciació sobre l’ús racional de l’energia entesa en
un sentit ampli, i sobre la necessitat d’emprar noves tecnologies eficients i fonts d’energia renovables i sostenibles.
El programa «Beenergi» de la Diputació de Girona (http://beenergi.ddgi.cat; @BeenerGiddgi) ofereix assistència tècnica, jurídica i financera necessària als municipis
adherits al Pacte d’alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els edificis públics municipals
(s’hi inclou la creació de xarxes de calor).

http://www.ddgi.cat/web/noticia.seam;jsessionid=c4502b41064fabada76abbb9b828?noticiaId=3381&cid=49603
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