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Polítiques Locals per a una Energia Verda – LOCAL4GREEN 

Programa Interreg MED – 1r Convocatòria de Projectes Modulars 

Eix prioritari 2: Fomentar estratègies de baix carboni i eficiència energètica en territoris específics MED: 

ciutats, illes i àrees remotes. 

Objectiu específic 2.2: Incrementar la quota de fonts d'energies renovables locals en les estratègies i plans 

de combinació energètica en territoris específics MED. 

Descripció projecte 

LOCAL4GREEN donarà suport a les autoritats locals en la definició i implementació de polítiques fiscals locals, 
dirigides a promoure fonts d'energia renovables tant en el sector públic com en el privat i llars, principalment 
en el marc dels Plans d'Acció d'Energia Sostenible adoptats per les autoritats firmants del Pacte d'Alcaldes. 

El projecte es desenrotllarà en territoris MED específics: àrees rurals i illes. En aquests tipus de territoris, on 
les autoritats locals tenen limitacions econòmiques i tècniques, els plans de promoció de fonts d'energia 
renovables haurien de prioritzar la col·laboració i els rols actius del sector públic i privat. Les polítiques fiscals 
verdes tenen un paper clau en l'increment de les fonts d'energia renovables, sent ferramentes apropiades 
per a involucrar els actors públics i privats en la seua promoció. 

El projecte es va presentar en el Mòdul 2: Testing, tenint per objectiu provar instruments, polítiques, 
estratègies, plans, a través d'activitats pilot, amb la perspectiva d'establir solucions aplicables a un conjunt 
més ampli d'usuaris i territoris. Les activitats pilot inclouran necessàriament una avaluació i una fase final per 
a la transferibilitat dels resultats en els territoris on es desenvolupe el projecte. 

Per tant, el projecte donarà suport a la prova de polítiques fiscals locals de caràcter innovador, i el seguiment 
dels seus resultats en la difusió de fonts d'energia renovables. Així mateix, el projecte facilitarà la 
capitalització de les millors pràctiques i la seua aplicació en altres municipis, a nivell nacional i transnacional, 
ja que s'elaboraran models de polítiques fiscals locals verds i es prestarà suport tècnic. D'esta manera, el 
projecte proporcionarà a les autoritats locals models de polítiques fiscals per a incloure en els seus propis 
plans i estratègies, especialment en el marc del Pacte d'Alcaldes. 

Socis 

• Federació Valenciana de Municipis i Províncies, FVMP, d'Espanya (Soci coordinador). 
• Fundació Municipalistes per la Solidaritat i l'Enfortiment Institucional, MUSOL, d'Espanya. 
• Gestió Intel·ligent de l'Energia de Malta, MIEMA, de Malta. 
• Agència Regional d'Energia del Nord-oest de Croàcia, REREGEA, de Croàcia. 
• Agència de Desenvolupament d'Autoritats Locals de l'Est de Tessalònica, ANATOLIKI, de Grècia. 
• Associació de Municipis de la Regió del Lazio, ANCI Lazio, d'Itàlia. 
• Institut de Construcció i Enginyeria Civil, ZRMK, d'Eslovènia. 
• Agència de l'Energia de Xipre, CEA, de Xipre. 
• Universitat d'Algarve, UAlg, de Portugal. 
• Associació de Municipis d'Albània, AAM, d'Albània. 

Duració 

El projecte té una duració de 30 mesos, des de l'1 de novembre de 2016 fins al 30 d'abril de 2019. 

Cofinançament 

El projecte té un pressupost total elegible de 2.013.423,15 €. La taxa de cofinançament és del 85%, així la 
contribució del Programa Interreg MED és de 1.711.409,70 €. El cofinançament prové del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, excepte en el cas d'Albània, que prové de fons de l'Instrument d'Ajuda a la 
Preadhesió. 
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