
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO POROZUMIENIA 
BURMISTRZÓW?

Porozumienie Burmistrzów ma dobrowolny charakter i może 

nastąpić w każdej chwili.

Jest to inicjatywa przeznaczona dla wszystkich gmin, które chcą 

być liderami pozytywnych zmian na poziomie lokalnym, 

regionalnym i globalnym. Kierując się zasadami zrównoważonego 

rozwoju dążą do zwiększenia efektywności energetycznej 

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO POROZUMIENIA BURMISTRZÓW?

1.  Rada Miasta, Rada Gminy lub inny równoważny organ decyzyjny zapoznaje się z inicjatywą Porozumienia Burmistrzów, 

podejmuje w formie uchwały decyzję o przystąpieniu, upoważnia prezydenta, burmistrza, wójta lub innego przedsta-

wiciela do podpisania formularza przystąpienia (adhesion form) dostępnego w języku polskim.

2.  Przedstawiciel Miasta lub Gminy informuje Komisję Europejską o decyzji Rady: przesyła wiadomość z elektroniczną 

wersją uchwały i formularzem przystąpienia za pośrednictwem strony: 

h�p://www.eumayors.eu/registra�on/signatory_en.html

3.  Przedstawiciel Miasta lub Gminy otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami o następnych 

wymaganych działaniach.

4.  Przedstawiciel Miasta lub Gminy przekazuje informację o przystąpieniu 

do Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów za pośrednictwem 

skrzynki mailowej: pb@nfosigw.gov.pl

?
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?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów w Polsce

WSPARCIE KRAJOWEGO KOORDYNATORA

NFOŚiGW jako Krajowy Koordynator zapewnia wsparcie techniczne przy procedurze przystąpienia do Porozumienia 

Burmistrzów, wsparcie w kontaktach z Biurem Porozumienia Burmistrzów reprezentującym Komisję Europejską.

www.nfosigw.gov.pl

Wsparcie 

dla gmin

Wsparcie administracyjne,
techniczne i promocyjne   
 l  Biuro Porozumienia 
    Burmistrzów

Wsparcie naukowo-metodologiczne
 l  Wspólne Centrum Badawcze KE (JRC)
 l  projekty IEE oraz INTERREG
  l  HORYZONT 2020

Wsparcie techniczne
 l  ICT na rzecz zrównoważonego 
     rozwoju
 l  Smart Ci�es & Communi�es
 l  Stowarzyszenia partnerów

Wsparcie instytucjonalne
 l  Parlament Europejski
 l  Komisja Europejska
 l  Komitet Regionów

Wsparcie finansowe
 l  EFRR
 l  ELENA, EEEF
 l  INTERREG, 
    HORYZONT 2020 itp.

Wsparcie w realizacji i networkingu
 l  Koordynatorzy Porozumienia
 l  Lokalne i regionalne agencje 
    energetyczne

Podnoszenie świadomości i budowanie 
potencjału
 l  Europejska Kampania na Rzecz 
     Zrównoważonej Energii
 l  ManagEnergy
 l  Europejski Tydzień Zrównoważonego 
    Transportu
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JAK OSIĄGNĄĆ CELE POROZUMIENIA BURMISTRZÓW?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów w Polsce
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
tel. +48 22 45 90 100; 45 90 370
e-mail: pb@nfosigw.gov.pl; www.nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów w Polsce

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

Porozumienie Burmistrzów to ważna inicjatywa Komisji 

Europejskiej skupiająca europejskie władze lokalne i regionalne, 

które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia 

efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii.

Celem sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów jest zrealizo-

wanie lub wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie 

emisji CO  o 20% do 2020 roku.2

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA BURMISTRZÓW

Dlaczego warto do nich dołączyć?

Wasza gmina zyska:

Wsparcie w realizacji celów Porozumienia ze strony unijnych instytucji, Biura Porozumienia Burmistrzów 

oraz Struktur Wspierających.

Szerokie wsparcie NFOŚiGW - Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów na każdym etapie.

Łatwiejszy dostęp do europejskich i krajowych źródeł finansowania.

Wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz dostęp do najlepszych praktyk.

Możliwość nawiązania kontaktów z innymi europejskimi sygnatariuszami w zakresie wspierania zrównoważonej 

gospodarki energetycznej.

Promocja miasta lub gminy jako pioniera w dziedzinie ochrony klimatu na terenie całej Europy.

Ograniczenie wydatków na energię.

Poprawa jakości środowiska lokalnego.

Podniesienie komfortu życia mieszkańców.

6260 sygnatariuszy z całej Europy!
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