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Η υποστήριξη εννέα Ευρωπαϊκών περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα, οι οποίες
βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ενεργειακής μετάβασης, ώστε να να διαμορφώσουν
ή να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για την Έρευνα και την Καινοτομία και να
ανταλλάξουν εμπειρίες για να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς αειφόρα
ενεργειακά συστήματα είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου TRACER (www.tracerh2020.eu) που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Για τη χώρα μας, η περιφέρεια που έχει επιλεγεί είναι
η Δυτική Μακεδονία, λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τις δραστηριότητες
εξόρυξης λιγνίτη και της χρήσης του για παραγωγή ενέργειας.
Επί του παρόντος ο άνθρακας εξορύσσεται σε 41 περιφέρειες σε 12 χώρες της ΕΕ,
γεγονός που τον καθιστά ως το πλέον άφθονο ορυκτό καύσιμο στην ΕΕ και μια
σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριότητας. Η μετάβαση προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών CO2 συνεπάγεται σημαντικές τεχνολογικές, οικονομικές και
κοινωνικές προκλήσεις, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, που θα
πρέπει να προσαρμοστούν από την παραγωγή ενέργειας με βάση τα ορυκτά καύσιμα
σε νέες, καθαρές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Το έργο TRACER, καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετούς ζωής του, θα διευκολύνει την
κινητοποίηση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων σε εννέα ευρωπαϊκές περιφέρειες
προκειμένου να συζητήσουν και συμφωνήσουν σε ένα κοινό όραμα και στις
προτεραιότητες για τη μετάβαση από τον άνθρακα. Το έργο βασίζεται στην προσέγγιση
της ‘Στρατηγικής για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» της ΕΕ και στη «Διαδικασία
Επιχειρηματικής Ανακάλυψης», που θα διεξαχθεί στις περιοχές υψηλής έντασης

άνθρακα, ενώ για τις ενεργειακές τεχνολογίες θα ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες
Ε&Κ του Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών Σχεδίου της ΕΕ.
Το TRACER συντονίζεται από την WIP Renewable Energies (Γερμανία) και αποτελείται
από 15-μελή κοινοπραξία, από έντεκα ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Ελλάδα, Αυστρία,
Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σερβία, Ουκρανία, Βρετανία και Βέλγιο. Οι
“περιφέρειες στόχοι” του έργου TRACER είναι: η περιοχή της Λουζατίας
(Βραδεμβούργο DE40 και Δρέσδη DED2), η Δυτική Μακεδονία (EL53 - Ελλάδα),
Νοτιοανατολική Περιφέρεια (BG34 - Βουλγαρία), η Jiu Valley - Δυτική Περιφέρεια
(RO42 - Ρουμανία), Άνω Σιλεσία (PL22 - Πολωνία), Βορειοδυτική Βοημία (CZ04 Τσεχία), η περιοχή Kolubara (Σερβία), η περιφέρεια Ντόνετσκ (Ουκρανία) και η Ουαλία
(UKL1, UKL2).
Στην παρουσίαση του έργου, κατά την 4η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας της
“Πλατφόρμας για τις Περιφέρειες Άνθρακα που βρίσκονται σε Μετάβαση” στις
Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε να καθιερωθούν στενοί δεσμοί συνεργασίας και να
αξιοποιηθούν οι συνέργειες των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
TRACER και της “Πλατφόρμας για τις Περιφέρειες Άνθρακα που βρίσκονται σε
Μετάβαση”.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ
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