
Fomentar les comunitats
energètiques per a una

transició energètica justa

Comunitat de Pràctica de Sun4All

Participants
del projecte

Aplica ara per a ser
membre de la 

Convocatòria
oberta

Aquest projecte ha rebut
finançament del programa de
recerca i innovació Horitzó 2020
de la Unió Europea en virtut de
l'acord de subvenció n°101032239.

Estigues en contacte
Per a preguntes generals sobre el
projecte Sun4All, les seves
publicacions i els resultats del
projecte, siusplau contacteu a:

www.sunforall.eu

Twitter: Sun4All_EU

LinkedIn: Sun4All Project

info@sunforall.eu
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Acompanyar la implementació de pilots
i aprendre d'experiències de primera
mà.
Participar en visites d'estudi a almenys
una de les ciutats pilot (Barcelona,
Roma, Coeur de Savoie i Almada).
Participar en sessions d'intercanvi amb
les ciutats pilot per tal de conèixer les
lliçons apreses i les experiències
rellevants relacionades amb la
implementació del projecte.
Desenvolupar un diàleg social amb les
comunitats i els potencials beneficiaris.
Dur a terme el seu propi i específic pla
d'erradicació de la pobresa energètica i
un model de negoci local.

Ser membre de la Comunitat de Pràctica de
Sun4All oferirà a les ciutats i les empreses
públiques l'oportunitat de:

¡Aplica ara per ser membre de la
Comunitat de Pràctica de Sun4All!

Sun4All combat la pobresa energètica i
facilita la participació dels consumidors
vulnerables a la transició energètica justa a
Europa. Ara, Sun4All fa una convocatòria
per establir una Comunitat de Pràctica.

Inspira't

El projecte Sun4All estableix un esquema
de suport financer que ja està en
funcionament als Estats Units. La iniciativa
existent a l'estat de Nova York (programa
d'assistència a les factures elèctriques),
anomenada "Solar for All", s'adapta al
context europeu en el marc del projecte
Sun4All.

Quatre ciutats europees i regions (Coeur de
Savoie, Barcelona, Roma i Almada) actuen
com a pioneres en l'adopció de l'esquema
de suport financer de Sun4All per a l'accés
a l'energia renovable.

Després de testejar i evaluar el model a les
ciutats pilot, es preveu replicar i escalar el
programa a altres ciutats de la Unió
Europea.

Apreneu-ne més ràpid Mostrar-hi interès

Qui hi pot aplicar?

Pot aplicar qualsevol autoritat o empresa
pública d'un estat membre de la Unió
Europea o d'un estat associat.

Com s'hi pot aplicar?

Per aplicar, siusplau envieu una expressió
d'interès al correu electrònic del projecte:
info@sunforall.eu. Llavors, s'enviarà la
informació detallada de l'aplicació, així com
els criteris de selecció i els terminis del
procés.

Quants membres
pertanyeran a la Comunitat
de Pràctica?

La Comunitat de Pràctica de Sun4All donarà
suport a almenys 10 ciutats i empreses
públiques cobrint la diversitat d'Europa.

www.sunforall.eu/community-of-practice


