
 

 

exchangeEU – Rezumat Executiv 

Vă rugăm să descoperiți în cele ce urmează rezumatul executiv al programului exchangeEU în 

limba română. El este disponibil și în bulgară, cehă, finlandeză, germană, greacă, poloneză și 

spaniolă. 

Tranziția către o Uniune Europeană (UE) neutră din punct de vedere climatic, așa cum este 

stipulat  în strategia European Green Deal, oferă un potențial considerabil economiei europene. 

Cu toate acestea, regiunile din UE cu cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase („cărbune+”) 

se confruntă, de asemenea, cu provocări în tranziția economică și socială din pricina renunțării 

la combustibilii fosili. Reprezentanții regiunilor cu exploatare de cărbune+ și-au exprimat 

interesul pentru un schimb mai riguros cu colegii lor pentru a le oferi posibilitatea de a explora în 

profunzime teme specifice, pentru a studia detalii tehnice ale abordărilor de succes și pentru a 

adapta aceste soluții situațiilor din propria regiune. 

exchangeEU este programul de schimb pentru regiunile din UE în tranziție cu exploatare de 

cărbune+ care își propune să stabilească un schimb în interiorul UE ce răspunde exact nevoilor 

practicienilor din aceste regiuni și facilitează un program de schimb inovator pentru transferul de 

cunoștințe între regiuni. Acest program aduce laolaltă actori interesați din diferite regiuni ale UE 

cu exploatare de cărbune+ și creează o oportunitate unică de a împărtăși perspective și știință 

dobândite de la alții. Programul de schimb face parte din inițiativa Coal Regions in Transition 

(CRiT) și este implementat de Comisia Europeană. 

Participanții la programul exchangeEU vor beneficia de: 

• Un program de proiectare bazat pe cerere, adaptat regiunilor participante 

• Soluții inovatoare și personalizate pentru fiecare regiune participantă 

• Oportunități de învățare practică și rezultate tangibile pentru a întreprinde împreună 

acțiuni cu valoare  

• Crearea unei comunități și a unei rețele de practicieni cu vor avea un impact de lungă 

durată 

Pentru fiecare schimb, regiunile vor fi combinate în funcție de situațiile în care se află pentru a 

acționa cu perechi eficiente. Un facilitator din echipa exchangeEU va sprijini regiunile gazdă în 

pregătirea și implementarea procesului de schimb. Sprijinul financiar pentru participanți include 

plata cazării și a călătoriei pentru o echipă de până la patru delegați, în funcție de formatul de 

schimb. 

Pentru a aplica la programul exchangeEU, formularul de cerere din EU Survey trebuie 

completat până la data de 7 noiembrie 2022. Dacă există o regiune pentru care doriți să 

aplicați ca pereche prestabilită, vă rugăm să utilizați formularul pentru aplicații la comun. 

Pentru informații suplimentare (în engleză), vă rugăm să consultați site-ul web al programului 

exchangeEU (aici), inclusiv secțiunea de Întrebări frecvente, precum și alte materiale 

informative disponibile. 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/eu-coal-regions-exchange-programme_en

