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Projenin amacı, AB İklim ve Enerji politikaları alanındaki ilgili aktörlerle diyalog içerisinde olan
STK’ların harekete geçirilmesi, güçlendirilmesi
ve profesyonelleştirilmesidir. Proje özellikle, AB
ve Batı Balkanlar’daki STK’ları, savunuculuk ve
politikaya katılım becerilerini ve uzmanlıklarını
AB politikaları ve katılım süreçlerine yönelik bilgi
ve iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla güçlendirebilecek koalisyonlar oluşturarak harekete
geçirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Böylelikle STK’ların enerji ve iklim politikası diyaloğu üzerindeki etkileri ve Paris Anlaşması ile
AB hedeflerinin uygulanması açısından atılabilecek adımlarla ilgili karar alma ve farkındalık
yaratma süreçleri üzerindeki etkileri artırılacaktır.
Bu amaçla, yerel, ulusal ve Avrupa düzeylerindeki diyalog için “katılımcı senaryo geliştirme”
araçları kullanılacaktır.
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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
2020 Hedeflerinin ve Düşük Karbon Yol Haritasının
geliştirilmesiyle birlikte AB ve üye devletleri; politika belirleyiciler,
özel sektör ve sivil toplum arasındaki üçlü diyalog yoluyla,
politika belirleyicilerin politika fırsatlarını değerlendirmesine
yönelik araçları araştırmaktadır. Bu bağlamda proje çıktıları,
enerji sektöründeki temel zorlukların açık ve makul bir biçimde
dile getirilmesine yönelik geliştirilmiş bir kapasite temelinde
STK’ların tanınırlık ve katılımın artırılmasını; Avrupa Komisyonu
Politika ve Direktifleri ile uyumlu, daha sürdürülebilir enerji
ve iklim politikaları için “en iyi uygulamaların” sunulmasını;
politika kararlarının vatandaşların yaşamları üzerindeki etkiye
dikkat çekilmesini; kilit karar alıcıların, daha sürdürülebilir
enerji ve iklim politikalarının önünü açan adımlar atacak
şekilde yönlendirilmesini amaçlayacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Eğitimler, çevrimiçi koçluk ve akran değerlendirme
toplantıları aracılığıyla “ortak bir yaklaşım” temelinde bilgi
paylaşımında bulunulması ve bir uygulama topluluğunun
oluşturulması
• AB ve Türkiye’deki kurum ve ağların belirlenmesi ve harekete
geçirilmesiyle STK’lar arasında diyalog ve ağ oluşturulması;
Batı Balkanlar’da temel model çalıştayı; Türkiye’de diyalog
etkinlikleri; AB’ye çalışma ziyareti; çevrimiçi mentörlük ve
işbirliği
• Yasal çerçevenin gözden geçirilmesi yoluyla politika
çerçevesinin analiz edilmesi, mevcut durum çalışmasının
yayınlanması, AB ve Türkiye’deki politika belirleyicilerle bir
araya gelinmesi
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