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DLACZEGO MISJA DLA NEUTRALNOśCI KILMATYCZANEJ MIAST ?

• 75% obywateli UE mieszka w miastach (przewiduje się, że w 2050 r. wzrośnie do około 85 
proc.).

• Ponad 65% zużycia energii i ponad 70% emisji CO2 na całym świecie.

• Zanieczyszczenie powietrza i hałas; korki; niebezpieczne drogi – nie tylko gazy 
cieplarniane.   

• Europejski Zielony Ład na szczeblu lokalnym – gdzie polityka spotyka się z ludźmi.  

• Miasta mają ambicje pójścia dalej – ale niewiele zadeklarowało gotowość do neutralności 
klimatycznej do 2030 r.  Musimy pomóc miastom w zniesieniu barier.

#MissionCities
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CELE MISJI

1. 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych 
miast do 2030 r.

2. Zapewnienie, aby miasta te działały jako centra
eksperymentów i innowacji, aby umożliwić
wszystkim europejskim miastom pójście w ich
ślady do 2050 r.
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NOWE PODEJSCIE DO MIEJSKICH DZIALAŃ NA RZECZ 
KLIMATU

• Zorientowanie na popyt i innowacyjny proces oparty na potrzebach 
miast 

• Zmiana systemowa poprzez działania w różnych sektorach

• Wielopoziomowe sprawowanie rządów łączące poziomy lokalny, 
regionalny, krajowy i UE

• Wsparcie w dostępie do niezbędnych funduszy i finansowania na 
dużą skalę

• Obywatele zaangażowani w projektowanie i realizację misji 



55

ELEMENTY MISJI

#MissionCities

Climate City 
Contracts 

Mission Platfrom

Dopasowana 
pomoc w 

funduszach i 
finansowaniu 

Mission label

dla odblokowania
synergii z innymi 

programami

B&R 

IInnowacyjne modele 
zarządzania miastem

i zaangażowanie 

obywateli

Wspólne ramy 
monitorowania, 
raportowania 
i weryfikacji 
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MISSION PLATFORM

• Prowadzona przez NetZeroCities, konsorcjum zaczęło prace 
1 października 

• Współtworzenie Climate City Contracts z mieszkańcami, 
interesariuszami, władzami

• Indywidualne plany inwestycyjne, przygotowanie projektów 
i doradztwo finansowe 

• Pilotażowe i demonstracyjne projekty badawczo-innowacyjne: 
ogłaszanie zaproszenie do składania wniosków dla projektów 
pilotażowych na dużą skalę w wiodących miastach

#MissionCities
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CLIMATE CITY CONTRACTS
• Skrojone na miarę plany osiągnięcia neutralności klimatycznej, dostosowane do 

indywidualnych potrzeb miast

• Wspierane przez Mission Platform

• Niewiążące prawnie – Memorandum of Understanding 

• Współtworzone z udziałem władz krajowych, regionów i lokalnych interesariuszy, w tym 

obywateli i lokalnych podmiotów gospodarczych 

• Skoncentrowanie się na innowacyjnym („holistycznym”) zarządzaniu miastem, planie 

inwestycyjnym oraz monitorowaniu i raportowaniu 

• Podpisany przez burmistrza (lub odpowiednik), poświadczony przez Komisję i inne osoby 

#MissionCities
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MISSION LABEL

• Climate City Contract daje dostęp do Mission Label, pokazuje 
jakości i wykonalności zobowiązań w zakresie działań na rzecz 
klimatu 

• Umożliwienie UE, regionom i państwom członkowskim wspierania 
działań w „odznaczonych” miastach

• Zwiększenie świadomości i zaufania inwestorów 
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SYNERGIE Z INNYMI PROGRAMAMI DLA MIAST 

• Misja nie zastąpi zaangażowania w inne programy, takie jak
Porozumienie Burmistrzów, czy Pakt Klimatyczny, ale zbuduje
z nimi synergię.

• Mission Label pomoże stworzyć możliwości dofinansowania w 
innych programach UE.

• Sieci krajowe zapewniające synergię z programami krajowymi 
i regionalnymi.

• Wykorzystanie istniejących ram planowania i monitorowania, takich 
jak plany zrównoważonej mobilności w miastach (SUMP) i plany 
działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ PROCES?

• Październik 2021: Publikacja kompleksowego zestawu informacyjnego 

dla miast, który pomoże miastom przygotować się do naboru, dostępny: 
Mission Climate-Neutral and Smart Cities: Info Kit for cities now available | European Commission (europa.eu)

• Listopad 2021: Publikacja zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 

skierowanego do miast (kwestionariusz) 

• Miasta mogą się już wstępnie zapisywać (pre-register)

• Styczeń 2021: Zamknięcie zaproszenia 

• Do Marca 2022: Wybór miast 

• Od połowy 2022: Pierwsze Climate City Contracts

#MissionCities

https://ec.europa.eu/info/news/mission-climate-neutral-and-smart-cities-info-kit-cities-now-available-2021-oct-29_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration
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KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

• Progi ludności – 50 000 (ale z pewną elastycznością, aby sprowadzić miasta ze 
wszystkich państw członkowskich) 

• Deklarowana ambicja osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r

KRYTERIA OCENY: WŁĄCZANIE – RÓŻNORODNOŚĆ – RÓWNOWAGA GEOGRAFICZNA

• Poziom ambicji i gotowości miast (ale nie tylko „tych co zwykle”)

• Zaangażowanie miast w aktywizację obywateli i interesariuszy

#MissionCities
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Email: 

RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-CITIES@EC.EUROPA.EU

Strona:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-
europe/climate-neutral-and-smart-cities_en

#MissionCities

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
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#MissionCities
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