Orașele mici
și mari,
tot mai verzi!
EUROPEAN GREEN LEAF 2016
Faceți din orașul dumneavoastră următorul campion al European Green Leaf!
European Green Leaf este un concurs deschis orașelor cu populația cuprinsă între
20 000 și 100 000 de locuitori. Acest concurs recunoaște reușitele în domeniul
creșterii ecologice.
Premiul se acordă orașelor care dau viață unor concepte de trai ecologic.
Căutăm un oraș cu lideri care își inspiră cetățenii și conving alte orașe să le urmeze exemplul.
Renumele ecologic local al orașului câștigător va fi promovat în întreaga Europă.
În fiecare an, Comisia Europeană va decerna premiul European Green Leaf ca recunoaștere
a eforturilor orașelor câștigătoare de a deveni mai verzi.

DATE-CHEIE DIN 2015-2016
3 iunie 2015

Aprilie 2016

Lansarea invitației de înscriere la concursul
European Green Leaf 2016

Anunțarea orașelor finaliste

19 octombrie 2015

Prezentarea video a orașelor finaliste
în fața juriului și anunțarea câștigătorului
(câștigătorilor) European Green Leaf 2016
la ceremonia desfășurată în capitala verde
a Europei, Ljubljana (Slovenia).

Termenul-limită pentru înscrierea
orașelor eligibile pe:
http://ec.europa.eu/europeangreencapital/
europeangreenleaf/index.html

Noiembrie 2015-martie 2016
Evaluarea tuturor orașelor participante
de către un grup de experți

Iunie 2016

Autoritățile locale și cetățenii depun eforturi pentru a-și îmbunătăți mediul
și a face din orașe locuri mai potrivite pentru viață, muncă și agrement.
Întotdeauna se poate face însă și mai mult.
Din 2010, premiul Capitala verde a Europei sărbătorește realizările ecologice
ale orașelor mai mari. European Green Leaf, lansat în 2015, urmărește
recunoașterea eforturilor orașelor mai mici ale Europei.
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CUVÂNT-ÎNAINTE

Având obiectivul de a contribui la crearea unor medii urbane durabile atât
pentru generația actuală, cât și pentru cele viitoare, orașele cu cel puțin 20 000 de locuitori își vor
putea prezenta acum excelența în materie de mediu. Acest lucru va face mai cunoscută importanța
unei planificări și a unei dezvoltări mai bune, încurajând totodată o viziune inovatoare pentru orașele
europene ale viitorului.
În prezent, se estimează că există 1 000 de orașe europene eligibile să participe la concursul European
Green Leaf. Fiecare dintre acestea are un rol important ca motor economic, centru de interacțiune
socială, de creativitate și de inovare, punct principal de servicii pentru cetățenii săi și pentru zonele
înconjurătoare și mediul în care oamenii ar trebui să fie fericiți să trăiască, să lucreze, să învețe,
să se joace, să partajeze și să îmbătrânească.

Multe orașe mai mici merită să le fie recunoscut angajamentul
ecologic. Prin urmare, aș dori să invit toate orașele eligibile să
participe la concursul deschizător de drumuri European Green
Leaf pentru 2016 și să profite de această ocazie pentru a-și
analiza și a-și etala realizările ecologice.

Procesul de selecție
Orașele care se înscriu la concursul European
Green Leaf 2016 vor fi evaluate în cadrul a șase
categorii:
• Schimbările climatice și performanța energetică
• Mobilitate
• Biodiversitatea și utilizarea terenurilor
• Calitatea aerului și a mediului acustic
• Deșeurile și economia verde
• Gestionarea apei
Cererile de înscriere trebuie depuse până în
19 octombrie 2015 – numai online.

Karmenu Vella
Comisar european pentru mediu,
afaceri maritime și pescuit

Cine se poate înscrie la European Green
Leaf 2016?
• Concursul European Green Leaf este deschis
statelor membre ale UE, țărilor candidate
la UE, precum și Islandei, Liechtensteinului,
Norvegiei și Elveției.
• Se poate înscrie orice oraș din țările enumerate
mai sus care are între 20 000 și 100 000 de
locuitori.
• Termenul „oraș” desemnează o zonă urbană
și o unitate administrativă guvernată de un
consiliu orășenesc sau de o altă formă de
organism ales în mod democratic.

Puteți găsi instrucțiuni detaliate privind modalitatea de înscriere la adresa:
http://ec.europa.eu/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html
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Orașele mici și mari care sunt cele mai proactive și mai creative în ceea ce privește dezvoltarea
și punerea în aplicare a unor soluții inovatoare vor atrage cele mai multe investiții, beneficiind astfel
de o ocupare sporită a forței de muncă și de creștere economică.

