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REGIUNI CARBONIFERE* IN
TRANZITIE: PROVOCAREA

BENEFICIILE PROIECTULUI
TRACER

Cărbunele, în prezent exploatat în 41 de regiuni din
12 state ale UE, este cel mai abundent combustibil
fosil din Europa și o sursă importantă generatoare
de activități economice.
Tranziția către o economie cu emisii reduse de
dioxid de carbon implică provocări semnificative pe
plan tehnologic, economic și social, în special pentru
regiunile intensiv carbonifere care trebuie să fie
pregătite pentru reducerea sau eliminarea treptată
a cărbunelui, atât datorită tendințelor din piață, cât
și a politicilor de mediu.

TRACER sprijină nouă regiuni intensiv carbonifere
din Europa, în vederea elaborării sau actualizării
strategiilor regionale de cercetare - inovare (C&I)
pentru a facilita tranziția către un sistem energetic
durabil.

Aceste regiuni au nevoie de o foaie de parcurs
eficientă pentru a face tranziția necesară către o
economie mai diversificată și un sistem energetic
durabil. Acest proces de tranziție ar trebui să asigure
coeziunea socială și echitate pentru comunitățile și
regiunile dependente de producția de cărbune.

Activitățile principale includ:
•

•

•

•
•
•

*) aici termenul carbonifer/e nu se referă la era geologică, ci la
regiuni mono-industriale în care activitățile economice sunt bazate
pe exploatarea, procesarea și valorificarea intensivă a cărbunilor

Mobilizarea, într-o gamă cât mai largă, a
părților interesate din cele nouă regiuni
europene pentru a discuta și a conveni asupra
unei viziuni comune și asupra unor priorități
pentru tranziția zonelor carbonifere
Dezvoltarea împreună a strategiilor de
cercetare și inovare (C&I), a foilor de parcurs
industriale și a instrumentelor de sprijin în
procesul decizional
Identificarea și analiza celor mai bune practici
în procese de tranziție reușită și ambițioasă, a
regiunilor intensiv carbonifere
Evaluarea provocărilor sociale, de mediu și
tehnologice
Elaborarea de ghiduri privind atragerea
investițiilor
Promovarea cooperării în domeniul cercetării
și inovării (C&I) la nivelul regiunilor intensiv
carbonifere din Europa și din afara ei

REGIUNILE TRACER
Activitățile proiectului se concentrează pe nouă
regiuni europene cu o istorie îndelungată în
exploatarea cărbunelui și utilizarea sa drept
combustibil pentru producerea energiei electrice.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regiunea de Sud-Est (BG34), Bulgaria
Boemia de Nord-Vest (CZ04), Republica Cehă
Regiunea Luzația, Brandenburg (DE40) și
Dresda (DED2), Germania
Macedonia de Vest (EL53), Grecia
Silezia superioară (PL22), Polonia
Valea Jiului / Regiunea Vest (RO42), România
Regiunea Kolubara, Serbia
Regiunea Donețk, Ucraina
Țara Galilor (UKL1, UKL2), Marea Britanie

