Voleu traslladar el model «Beenergi» al vostre territori?
El programa «Beenergi» de la Diputació de Girona ofereix, sense cost, als coordinadors del
Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia i a altres autoritats locals (learning
(learning local authorities)
authorities
que ho sol·licitin, l’oportunitat d’agermanament (twinning)) amb la finalitat de proporcionar
proporc
eines i suport per al desenvolupament de projectes de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic i per a la instal·lació de calderes de biomassa. Les sol·licituds s’atendran en
funció del seu orde d’arribada a la bústia electrònica beenergi@ddgi.cat (les places són
limitades).
Identificació del sol·licitant
Nom de l’ens sol·licitant: ...........................................................................................
................................................................................................................
Nom del representant legal: ...................................................................................
...........................................................................................................
Dades de la persona de contacte (nom, telèfon i correu electrònic): ......................................
....................................
.............................................................
.............................................................................................................
.........................................................................................
Condició:
☐ Coordinadors
oordinadors del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia
☐ Altres
ltres autoritats locals,
locals cal especificar:
..........................................................
..............................................................................
Breu explicació sobre l’ens sol·licitant, que indiqui l’àmbit territorial i funcional d’actuació:
.............................................................
.............................................................................................................
..................................................................................
.............................................................
.............................................................................................................
.........................................................................................
.............................................................
.............................................................................................................
.........................................................................................
Accions amb què es demana el compromís en l’agermanament:
☐ Participar en el seminari en línia (webinari)
(
sobre els resultats del programa «Beenergi» de
la Diputació de Girona (octubre
bre 2017)
☐ Participar en el seminari en línia (webinari)
(
per a la formació de formadors (train the
trainers),
), que haurà de servir per traslladar el Curs de PIME a MESE (microempreses
microempreses de serveis
s
energètics) als diferents territoris. El curs està dirigit a capacitar empreses instal·ladores,
mantenidores, enginyeries, de subministrament d’energia renovable i a tècnics de les
administracions públiques. La finalitat és incrementar el coneixement
coneixement dels nous esquemes per
mobilitzar inversions en eficiència energètica de l’enllumenat públic i dels edificis municipals,
difondre les diferents tecnologies existents per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic i dels edificis municipals,
municipals, i informar dels principals instruments financers
disponibles (octubre 2017)
☐ Participar en el taller europeu (workshop)) que es durà a terme a Girona, durant dos dies, el
febrer de 2018 (els costos associats al desplaçament i allotjament dels participants aniran a
càrrec de cada participant). Seleccionar l’àmbit d’interès:

☐ Millora de l’eficiència
ncia energètica
energ
de l’enllumenat públic
☐ Instal·lació
·lació de calderes
caldere de biomassa forestal i creació de xarxess de calor
☐ Gestió forestal sostenible per
p a la producció d’estella

Signatura de compromís d’agermanament
’agermanament

Lloc i data:

.............................................................
......

Nom i càrrec del representant legal:

.............................................................
.......

