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TRACER – DATE GENERALE 

• Actiune de tip Coordonare si Suport (CSA)

• Durata proiectului: aprilie 2019 - martie 
2022

• Bugetul proiectului: 1,9 mil. EUR

• Co-finantat de Comisia Europeana, prin 
programul de cercetare Orizont 2020

• Coordonator: 

WIP Renewable Energies, Germania

• 15 parteneri din 11 tari



CONSORTIUL TRACER 



REGIUNILE ȚINTĂ TRACER

1. Regiunea de Sud-Est, Bulgaria

2. Boemia Nord-Vest, Republica Cehă

3. Regiunea Lusația, Brandenburg și
Dresda, Germania

4. Macedonia de Vest, Grecia

5. Silezia Superioară, Polonia

6. Regiunea Vest / Valea Jiului, România

7. Regiunea Kolubara, Serbia

8. Regiunea Donețk, Ucraina

9. Țara Galilor, Marea Britanie



OBIECTIVELE SPECIFICE TRACER
Facilitarea tranziției către sisteme energetice durabile, prin:

• asistență acordată regiunilor țintă în dezvoltarea Strategiilor de Cercetare & Inovare

• identificarea de bune practici și schimbul de experiență

• analiza provocările sociale relevante din regiunile țintă, inclusiv nevoile de reconversie a forței de muncă

• consilierea actorilor regionali pentru accesarea fondurilor și programelor europene disponibile

ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE TRACER
• Mobilizarea cât mai largă a părților interesate din cele nouă regiuni europene, pentru a discuta și a conveni asupra 

unei viziuni comune și priorități pentru tranziția de la cărbune

• Identificarea și analiza celor mai bune practici în procese de tranziție reușite și ambițioase, a regiunilor intensiv 
carbonifere

• Evaluarea provocărilor sociale, de mediu și tehnologice

• Elaborarea de ghiduri privind modul de mobilizare a investițiilor

• Promovarea cooperării în domeniul C&I la nivelul regiunilor intensiv carbonifere din Europa și din afara ei



PACHETELE DE 
LUCRU TRACER

finalizat

finalizat



REZULTATE TRACER (1)

https://tracer-h2020.eu/ro/best-practice-platform-ro/

https://tracer-h2020.eu/ro/reclamation-policies-2-ro/

https://tracer-h2020.eu/ro/financing-opportunities-2-ro/

WEBSITE 
WWW.TRACER-H2020.EU 

https://tracer-h2020.eu/ro/reclamation-policies-2-ro/
https://tracer-h2020.eu/ro/reclamation-policies-2-ro/
https://tracer-h2020.eu/ro/financing-opportunities-2-ro/


REZULTATE TRACER (2)

https://tracer-h2020.eu/ro/cooperation-of-coal-intensive-regions-2-ro/



ACTIVITĂȚI ÎN 
DESFĂȘURARE ȘI 
VIITOARE TRACER
• Evenimente și acțiuni de mobilizare a părților

interesate

• Evenimente pentru conexiunea cu potențiali
investitori pentru proiectele identificate

• Viziuni pentru tranziția către sisteme energetice 
durabile în cele 9 regiuni țintă

• Prognoze 2030/2050 ale mixului energetic, cu 
focalizare pe regiunile țintă

• 9 Strategii de Cercetare și Inovare

• 9 Foi de parcurs/Planuri de acțiune

• ….și mult mai mult!

• Conferința finală de politici și workshop-ul
investitorilor la Bruxelles în primăvara 2022



CONTACT

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
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ISPE Proiectare și Consultanță, București
marian.dobrin@ispe.ro
gloria.popescu@ispe.ro

Asociația Institutul Social Valea Jiului, Petroșani
sabina.irimie@gmail.com

mailto:gloria.popescu@ispe.ro

