NOTA DE PREMSA
Departament de Comunicació

Llançament de la comunitat d’eficiència energètica en edificis - MEDNICE
L’IREC va participar en la reunió Kick-off els dies 7 i 8 de març de 2017 com a soci del projecte
europeu MEDNICE, dins del marc del programa de xarxes MED per a una cooperació
innovadora en eficiència energètica

Barcelona, març 2017- El projecte horitzontal MEDNICE, liderat per la xarxa de ciutats Euromed,
establirà una comunitat MED al voltant dels problemes energètics als que els organismes públics
s'enfronten, mitjançant un nucli o “hub” per a compartir solucions innovadores en l'Eficiència
Energètica (EE), per promoure els resultats dels projectes modulars i augmentar el seu impacte en
les polítiques públiques. Aquest projecte estratègic de coordinació, comunicació i capitalització es
basa en el suport i la participació de tots els membres/integrants que treballen sobre aquest tema.
La xarxa de ciutats Euromed, formada per unes 150 ciutats a 25 països d'Europa i la costa del
Mediterrani, ha estat seleccionada després de respondre a la convocatòria de propostes oberta pel
programa Interreg Med, cobrint 13 països, des de Portugal a Xipre.
La qüestió de l'eficiència energètica és l’eix conductor de l'acció europea. Treballant juntament amb
un consorci a escala europea (*), la xarxa de ciutats Euromed coordinarà 10 projectes modulars.
IREC, com a soci tècnic en el projecte, es responsabilitzarà de coordinar la comunicació amb
projectes modulars, capitalitzar el coneixement i l’experiència en aquesta comunitat i generar
publicacions tècniques per millorar l'eficiència energètica en edificis públics a la zona Mediterrània.
Un representant de la Direcció General d'Energia de la Comissió Europea va participar en aquest
Kick-off. De fet, MEDNICE serà soci privilegiat de les institucions europees per als propers anys i
donarà suport a les especificitats de la conca MED en termes d'eficiència energètica en edificis
públics.
(*) aquest projecte es basa en les competències de cinc socis europeus que treballaran en
col·laboració: Energy Cities, associació europea d'autoritats locals per la transició energètica,
establerta a França i Brussel·les; la Universitat Euro-Mediterrània EMUNI d’Eslovènia; la regió del
nord Egeu, en representació del CPMR dels Balcans i del Mar Negre, de Grècia; CMCC, centre EuroMediterrani pel canvi climàtic, d’Itàlia i l'Institut de Recerca en Energia, d’Espanya.

