
European Energy Award
Optimaliseer je lokaal klimaatbeleid en kies voor een succesvolle uitvoering van je klimaatactieplan
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De European Energy Award (eea) is een kwaliteitsmanagement- en 
certificatiesysteem voor steden en gemeenten die een ambitieus 
klimaatbeleid willen voeren. Dit kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt 
een bestuur in het nemen van alle noodzakelijke maatregelen die binnen haar 
bereik en mogelijkheden liggen (bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit, 
ruimtelijke ordening, energiebesparing en samenwerking met lokale 
stakeholders). Doel ervan? Een succesvol lokaal klimaatbeleid op poten zetten.

Het succes van de eea is gebaseerd op 3 grote voordelen voor gemeenten: 
Het proces: De eea staat voor resultaat. Het brengt structuur in het lokale 
klimaatbeleid en helpt gemeenten, via een continu proces, bij het 
identificeren, plannen, uitvoeren en beoordelen van klimaatacties. 
De actoren: De motor van het proces is een multidisciplinair energieteam, dat 
alle interne kennis en vaardigheden bundelt. Het team wordt ondersteund 
door een opgeleide eea-adviseur. 
De instrumenten: Alle deelnemende gemeenten plannen hun klimaatacties 
met behulp van de eea-managementtool en een uitgebreide catalogus met 
mogelijke maatregelen. Het eea-proces vertrekt vanuit een 
gestandaardiseerde catalogus op Europees niveau, zodat benchmarking 
tussen verschillende gemeenten mogelijk is. Maar het houdt ook rekening met 
de lokale context, en met de mogelijkheden en bevoegdheden van elke 
gemeente.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, 
via de subsidieovereenkomst nr. 754104. De enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit materiaal ligt bij de auteurs. Het vertegenwoordigt niet 
noodzakelijk de mening van de Europese Unie, en noch EASME noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik van dit materiaal.
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Huidige lidstaten met eea-programma

Het eea-proces
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Over IMPLEMENT

Dit project wil de eea introduceren in België, Kroatië, Griekenland en Polen. 
In deze landen zullen in totaal 30 steden en gemeenten hun klimaatbeleid 
vormgeven via het eea-proces. Zij maken gebruik van de lijst van 79 
ambitieuze klimaatmaatregelen en worden gedurende het hele proces (van 
beginanalyse tot opmaak en uitvoering van een klimaatactieplan) begeleid 
door een opgeleide eea-adviseur. Deze goede voorbeelden moeten andere 
besturen inspireren om hetzelfde te doen.

Implement beoogt 4 doelstellingen:

De introductie van de eea als kwaliteitsmanagementsysteem en 
certificatiemechanisme in 4 EU-lidstaten
De introductie en de vormgeving van de eea wordt in elk land nauwgezet 
opgevolgd door een stuurgroep, samengesteld uit verschillende 
bestuursniveaus en stakeholders. Uiteindelijk komt het beheer van de eea in 
deze landen in handen van verschillende eea-secretariaten.

Capaciteitsopbouw: gemeenten in staat stellen resultaten te boeken op 
basis van geïntegreerde energie- en klimaatplannen
Een energieteam, samengesteld uit mensen van verschillende relevante 
departementen, bereidt een klimaatactieplan voor, dat een reeks bindende 
activiteiten, verantwoordelijkheden en deadlines voor de volgende jaren 
voorstelt.

Energie-, CO2- en kostenbesparingen en verhoging van de productie en 
consumptie van hernieuwbare energie in 30 pilootgemeenten
Gedurende de projectperiode zullen 30 pilootgemeenten externe 
begeleiding krijgen bij het uitvoeren van hun klimaatbeleid. Gemeenten 
zullen klimaatactiviteiten ontwikkelen en meetbare resultaten proberen 
boeken in de volgende domeinen: ruimtelijke ontwikkeling en planning, 
gemeentelijk patrimonium, nutsvoorzieningen, mobiliteit, interne 
organisatie, communicatie en samenwerking.

Certificering van gemeenten die eea-normen behalen
Tijdens het eea-proces begeleidt een opgeleide eea-adviseur voortdurend 
het energieteam en stuurt hij bij waar nodig. Aan het einde van het proces 
worden alle resultaten en inspanningen geëvalueerd door een 
onafhankelijke auditeur. Deze audits leiden bij goede resultaten tot het 
toekennen van de European Energy Award.

Horizon 2020

Het project IMPLEMENT (IMProving Local Energy and climate policy through 
quality Management and certification) wordt gefinancierd door Horizon 2020. 
Het beschikt over een budget van 1,4 miljoen euro en duurt 48 maanden. 
Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie, met meer dan 80 miljard euro aan financiering van 2014 tot 
2020. Hiermee stimuleert de EU de ‘Innovatie Unie’, om Europa’s 
competitiviteit te verzekeren. Horizon 2020 financiert meerjarenprogramma’s 
rond verschillende thema’s (zoals wetenschap, industriële innovatie, 
klimaatverandering, duurzaam transport, duurzame energie, vergrijzing, en 
voedselveiligheid en -voorziening).
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Meer info vind je op: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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