Projekt EMPOWER

Cilji projekta EMPOWER

EMPOWER je projekt, ki se financira v okviru programa
Interreg Evropa 2014-2020, preko Evropskega sklada za
regionalni razvoj. V okviru projekta EMPOWER poteka
izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega
spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in v
povezavi le-te z inovativnimi finančnimi instrumenti.
Njegov cilj je izboljšati javno politiko na področju
spremljanja rabe energije in stroškov zanjo ter
inovativnega financiranja energetskih projektov v vsaki
partnerski regiji z "izmenjavo rešitev za uspeh".

EMPOWER teži k dosegu cilja, da do leta 2021 doseže
10 % zmanjšanje emisij CO2 v stavbah sodelujočih regij.
Ta cilj bomo skušali doseči z:
Novimi projekti: Razvojem najmanj 2
stroškovno učinkovitih
sistemov za
spremljanje rabe energije in stroškov v
obstoječih zgradbah za privabljanje zasebnih
naložb. Partnerji bomo pokazali, da je dobro
upravljanje z energijo lahko del dobrega
gospodarjenja s stavbami.
Več znanja in novimi veščinami: Vsi projektni
partnerji in zainteresirane strani bomo okrepili
svoje znanje in izboljšali politike in programe
za regionalni razvoj, kar bo povzročilo
zmanjšanje emisij CO2.
Izdelavo akcijskih načrtov: Vsak izmed
partnerjev bo izdelal regionalni akcijski načrt
zmanjšanja rabe energije v stavbah do leta
2025, ki bo usklajen z nacionalnimi cilji.

Zakaj EMPOWER?
V povezavi z ambicioznimi cilji, ki so zapisani v strategiji
Evropa 2020 in kjer samo zgradbe predstavljajo 40 %
potreb EU po energiji in 36 % emisij CO2, smo se
partnerji projekta EMPOWER odločili, da skupaj
preučimo izzive in priložnosti kako zmanjšati rabo
energije in poiskati finančna sredstva za povečanje
energetske učinkovitosti.
Partnerji projekta EMPOWER želimo dokazati, da lahko
s spremljanjem prihrankov zagotovimo finančnim
inštitucijam dovolj informacij glede koristnosti in
prednostih dolgoročnih naložb v upravljanje z energijo.
V okviru projekta, v katerem sodeluje 9 partnerskih
regij, potekajo aktivnosti izmenjave izkušenj in znanj na
področju energetskega upravljanja v javnem sektorju!
Ogledali si bomo primere dobrih praks v tujini,
organizirali strokovne delavnice in srečanja ter izdelali
regionalne akcijske načrte!

Širjenjem znanja in vključevanja vseh
zainteresiranih: Povečanje zmogljivosti vseh
ustreznih javnih organov, vključno z upravnim
organom ERDF.

Kako bodo cilji doseženi?
Z izmenjavo primerov dobrih praks in idej ter
iskanjem finančnih rešitev za izboljšanje posameznih
partnerskih politik. Medregionalno učenje bo
doseženo s pomočjo:

Vključevanja deležnikov – Sodelovanje lokalnih
deležnikov je najpomembnejše za uspeh projekta
EMPOWER. Poleg tega, da k projektu prispevajo svoje
znanje in izkušnje, izboljšujejo tudi svoje lastne
zmogljivosti na način, da se seznanijo in učijo iz praks v
drugih evropskih državah. Deležniki močno vplivajo in
imajo možnost izboljšanja posameznih politik v vsaki
izmed vključenih regij.

Peer Review dogodka – Med sabo združuje partnerje,
strokovnjake in deležnike na področju energetskega
spremljanja rabe energije in financiranja energetskih
projektov. Ocenjujejo se politike partnerjev in
izmenjujejo ideje za izboljšanje teh politik. Strokovnjaki
predlagajo svoje ideje in priporočila v povezavi z možnimi
primeri dobrih praks.

Izmenjave in izvajanja primerov dobrih praks –
Partnerji zbirajo primere dobrih praks, ki izboljšujejo
njihove regionalne operativne programe. Ti primeri
dobrih praks so analizirani skozi študijske obiske in
uvoženi v politiko vsake posamezne regije s pomočjo
izvedenih tehničnih in strokovnih delavnic ter izdelanih
regionalnih Akcijskih načrtov.

SPOZNAJTE PARTNERJE PROJEKTA

Energetska agencija za Podravje (Slovenija)
vodja projekta
Local Energy Management Agency of Almada,
AGENEAL (Portugalska)
Southern Regional Assembly (Irska)
Florentine Energy Agency (Italija)
Municipality of Lorient (Francija)
Energy Agency for Southeast Sweden (Švedska)
Mazovia Energy Agency (MAE) (Poljska)
Development Bank of Saxony-Anhalt (Nemčija)
Santander City Council (Španija)

Sledite nam:

EMPOWER

Spremljajte naše rešitve, ideje in primere
dobrih praks na področju energetskega
upravljanja v javnem sektorju!

www.interregeurope.eu/empower/

S projektom želimo doseči zmanjšanje emisij
CO2 v stavbah z boljšim sistemom
energetskega upravljanja in uporabo novih
tehnologij ter povečati naložbe v energetsko
učinkovitost stavb.

