Małe i duŻe miasta,
coraz bardziej
zielone!
EUROPEAN GREEN LEAF 2016
Poszukiwania kolejnego zwycięzcy konkursu European Green Leaf!
W konkursie European Green Leaf mogą brać udział miasta o populacji od 20 tys. do 100 tys.
mieszkańców. Tytuł ten nagradza sukcesy w dziedzinie zielonego rozwoju.
Jest nadawany miastom, które wdrażają w życie koncepcje związane z ekologicznym stylem życia.
Szukamy miast, których władze potrafią inspirować swoich obywateli i nakłaniać inne miasta
do podążania za ich przykładem.
O działaniach na rzecz ochrony środowiska prowadzonych w zwycięskim mieście stanie się
głośno w całej Europie!
Każdego roku Komisja Europejska będzie nadawać tytuł European Green Leaf w uznaniu
działań miast na rzecz ekologicznego rozwoju.

WAŻNE DATY W LATACH 2015–2016
3 czerwca 2015 r.

Listopad 2015 r. — marzec 2016 r.

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń do udziału
w konkursie European Green Leaf 2016

Ocena wszystkich wniosków przez panel
ekspertów

19 października 2015 r.

Kwiecień 2016 r.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
przez miasta kwalifikujące się do udziału
w konkursie za pośrednictwem strony:
http://ec.europa.eu/europeangreencapital/
europeangreenleaf/index.html

Ogłoszenie listy finalistów

Czerwiec 2016 r.
Prezentacja jurorom filmu wideo o finalistach
i ogłoszenie zwycięzcy konkursu European
Green Leaf na 2016 r. podczas ceremonii
przyznania tytułu Zielonej Stolicy Europy
w Lublanie, w Słowenii.

Władze lokalne i obywatele podejmują wiele różnych działań na rzecz poprawy
jakości środowiska, po to by miasta stawały się lepszym miejscem do życia,
pracy i spędzania wolnego czasu. Zawsze jednak można zrobić coś więcej.
Od 2010 r. przyznawany jest tytuł Zielonej Stolicy Europy w uznaniu osiągnięć
dużych miast na rzecz poprawy stanu środowiska. W 2015 r., w ramach
konkursu European Green Leaf, również mniejsze europejskie miasta zyskają po
raz pierwszy szansę na uznanie ich wysiłków.

KH-02-15-294-PL-N

SŁOWO WSTĘPNE

Za sprawą konkursu, którego celem jest pomoc w utworzeniu zrównoważonego środowiska miejskiego
zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń, miasta o populacji co najmniej 20 tys. mieszkańców
będą mogły zaprezentować swoje dokonania w dziedzinie ochrony środowiska. Pozwoli to zwiększyć
świadomość znaczenia lepszego planowania i budownictwa wśród obywateli oraz przyczyni się do
rozpowszechnienia innowacyjnej wizji europejskich miast przyszłości.
Obecnie do udziału w konkursie European Green Leaf kwalifikuje się około tysiąca europejskich miast.
Każde z nich odgrywa bardzo ważną rolę jako siła napędowa gospodarki, ośrodek interakcji społecznych,
kreatywności i innowacji, centrum usługowe obsługujące mieszkańców oraz okoliczne obszary, a także miejsce
zapewniające środowisko, w którym ludzie mogą szczęśliwie żyć, pracować, uczyć się i spędzać wolny czas.

Wiele małych miast zasługuje na uznanie ich wkładu w działania
na rzecz ochrony środowiska. W związku z tym chciałbym zaprosić
wszystkie kwalifikujące się miasta do wzięcia udziału w
przełomowym konkursie European Green Leaf 2016, który stanowi
doskonałą okazję do oceny i zademonstrowania własnych osiągnięć
w dziedzinie ochrony środowiska!

Proces selekcji
Miasta ubiegające się o tytuł European Green Leaf
2016 będą oceniane w sześciu kategoriach:
• zmiana klimatu i wydajność energetyczna,
• mobilność,
• różnorodność biologiczna i użytkowanie gruntów,
• jakość powietrza i środowiska akustycznego,
• odpady i ekologiczna gospodarka,
• gospodarka wodna.
Wnioski należy składać do 19 października 2015
r., wyłącznie przez Internet.

Karmenu Vella
Europejski komisarz ds. środowiska,
gospodarki morskiej i rybołówstwa

Kto może wziąć udział w konkursie European
Green Leaf 2016?
• W konkursie „European Green Leaf” mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje kandydujące do UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia
i Szwajcaria.
• O tytuł mogą się ubiegać miasta z wymienionych
powyżej krajów o populacji od 20 tys. do 100 tys.
mieszkańców.
• „Miasto” jest definiowane jako obszar miejski
i jednostka administracyjna zarządzane przez radę
miasta lub inny demokratycznie wybrany organ.

Szczegółowe instrukcje składania wniosków są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html
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Miasta i miejscowości, które są najbardziej aktywne i kreatywne w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych
rozwiązań, przyciągają najwięcej inwestycji, co prowadzi do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego.

