Для того, щоб гарантувати успіх та
загальноєвропейський
характер
європейської кампанії «Display», ми
зобов’язались
дотримуватись
наступних умов:

Хартія
Враховуючи, що європейська „Директива
щодо енергетичного виконання будівель”
є великим викликом для перетворення
європейського
сектора
будівель
у
напрямку до кращої енергоефективності,
збільшеного
використання
поновлювальних джерел енергії та
скорочення викидів CO2,
Враховуючи, що муніципальні будівлі
повинні бути/стати яскравим прикладом,
та
усвідомлюючи
необхідність
покладатись на мешканців наших міст для
того, щоб досягнути дані цілі
Враховуючи те, як важливо прискорити
набуття чинності європейської „Директиви
щодо енергетичного виконання будівель”
– та розширити її до екологічних аспектів
– за допомогою добровільної ініціативи,

Ми вирішили приєднатись до
«Display® - європейської кампанії
стосовно
муніципальних
будівель і клімату»
Приєднання до Display дозволить нам:
порівнювати будівлі в рамках нашого
власного фонду та порівнювати їх з
будівлями інших місцевих органів влади,
обмінюватись
європейськими
влади.

досвідом
з
іншими
місцевими
органами

виставити на огляд мешканців виконання –
у термінах споживання енергії, викидів CO2
і споживання води – щонайменше:

5 муніципальних будівель ( місцева
влада громади < 50,000 мешканців)

10 municipal buildings (місцева влада
громади
між
50,000
і
100,000
мешканців)

20 municipal buildings (місцева влада
громади > 100,000 мешканців)
забезпечити
Energy
Cities
адміністративними
даними
стосовно
нашого органу місцевої влади, які потрібні
для плакату і офіційного веб-сайту
європейської кампанії «Display»,
виставити на огляд плакати Display у
кожній із залучених будівель у людних
місцях,
розпочати інформаційну кампанію для
підвищення
обізнаності
користувачів
залучених будівель,,
Натомість, Energy Cities зобов’язується:
забезпечити наш місцевий органи влади
обрахунковим Інтернет-інструментом, а
також порадником для цього обрахункового
інструменту,
дати нашому місцевому органу влади
дозвіл на виготовлення одного плакату
Display для кожної з вибраних будівель
(файл PDF),
забезпечувати додатковою інформацією
щодо впровадження Display за запитом
нашого місцевого органу влади,
регулярно
досягнення
«Display»,

інформувати
Європейської

нас
про
кампанії

рекламувати нашу роботу через офіційний
веб-сайт
Європейської
кампанії
«Display».www.display-campaign.org.

( слід приготувати 2 примірники і повернути до: Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon )
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