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Większa Redukcja Dwutlenku Węgla Dzięki Dynamicznemu
Monitorowaniu Efektywności Energetycznej

Drogi Czytelniku,
witamy w piątym biuletynie projektu EMPOWER!
W tym okresie partnerzy byli bardzo zajęci organizowaniem dwóch
tematycznych warsztatów technicznych poświęconych międzyregionalnej
wymianie doświadczeń.
W tym wydaniu znajdziesz informacje o działaniach projektu EMPOWER w
ostatnich miesiącach, a także o nadchodzących wydarzeniach.
Nasza strona internetowa jest doskonałym źródłem informacji o nowościach,
aktualizacjach
i
postępach
w
projekcie.
Dołącz
do
nas
www.interregeurope.eu/empower.
Mamy nadzieję, że lubisz dowiadywać się nowych informacji o projekcie
EMPOWER!

W tym wydaniu…….
 Warsztaty techniczne
 Czwarte spotkanie projektowe
 EMPOWER wchodzi w kolejny
etap
 Co nowego na stronie
EMPOWER?
 Partnerzy & Kontakty

EMPOWER w skrócie
Projekt EMPOWER ma na celu
zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla poprzez monitorowanie
efektywności energetycznej w
budynkach, ze szczególnym
naciskiem na wykorzystanie
innowacyjnych instrumentów
finansowych.

Przeczytaj więcej o EMPOWER
pod adresem:
www.interregeurope.eu/empower
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Więcej informacji na temat warsztatów technicznych
W dwóch krajach zorganizowano warsztaty techniczne, dzięki którym partnerzy i interesariusze mogli
dowiedzieć się więcej na temat monitorowania energii i instrumentów finansowych. Oba tematy warsztatowe
miały kluczowe znaczenie dla konsolidacji procesu uczenia się wśród partnerów projektu. Eksperci zaproszeni
przez partnerów projektu pomogą im i ich regionalnym interesariuszom w zaimportowaniu dobrych praktyk do
polityki w każdym regionie i przygotowaniu regionalnego planu działania

Warsztaty techniczne "Monitorowanie, regulacja i zarządzanie energią"
Pierwsze warsztaty skupiały się na monitorowaniu energii. Został zorganizowany w Costa da Caparica 24 i 25
października 2018 roku, a gospodarzem wydarzenia był AGENEAL. Uczestniczyło w nich około 35 osób.
Wydarzenie skupiło się na monitorowaniu, regulacji i zarządzaniu energią, a wśród uczestników znaleźli się
eksperci lokalni i międzynarodowi w tej dziedzinie zaproszeni przez partnerów projektu. Program obu dni
warsztatów obejmował prezentację kilku dobrych praktyk i dogłębną debatę na temat kwestii technicznych,
finansowych i społecznych związanych z tematem monitorowania i zarządzania energią w budynkach
publicznych.
Główną konkluzją wszystkich prezentacji było zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla. W ramach warsztatu projekt EMPOWER połączył siły również z innym europejskim projektem
o nazwie QUANTUM.

Warsztat - Innowacyjne instrumenty finansowe w Magdeburgu
Drugi warsztat techniczny dotyczył innowacyjnych instrumentów finansowych i został zorganizowany w
Magdeburgu w dniach 4 i 5 grudnia 2018 r. przez Bank Rozwoju Saksonii-Anhalt.
Warsztaty techniczne dały partnerom możliwość współpracy i porady ekspertów ze wszystkich regionów
partnerskich. Warsztaty rozpoczęły się przeglądem ram europejskich instrumentów finansowych,
przedstawionych przez instytucję zarządzającą EFRR i EFS w Saksonii-Anhalt. Następnie partnerzy
zapoznali się z kilkoma istniejącymi już modelami finansowania, które są już stosowane. Eksperci ze
Szwecji, Francji, Hiszpanii i Niemiec przedstawili szczegółowe spostrzeżenia na temat konkretnych
przykładów wykorzystania obligacji typu "green impact", Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, finansowania społecznościowego i
umów o poprawie efektywności energetycznej. Na koniec przedstawione zostały dwie prezentacje z
perspektywy "bankiera", która opracowała kryteria bankowe finansowania projektów w zakresie
efektywności energetycznej.
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Po warsztatach technicznych dobre praktyki zostaną zaimportowane do polityki w każdym regionie za
pośrednictwem opracowanych niedługo regionalnych planów działania.
Zachęcamy również do zapoznania się z najlepszymi praktykami projektu EMPOWER opracowanymi w
każdym regionie partnerskim w REJESTRZE DOBREJ PRAKTYKI ( www.interregeurope.eu/empower/library/).

Czwarte spotkanie projektowe
23 października 2018 r. AGENEAL gościła partnerów
EMPOWER na czwartym spotkaniu projektowym
(PMG4).
Partnerzy zostali powitani przez Vlastę Krmelj, lidera
projektu. Spotkanie było okazją do ewaluacji
dotychczasowych postępów partnerów projektu oraz
do podzielenia się i zaplanowania wielu ważnych
działań i kroków, które należy wdrożyć w
nadchodzących miesiącach. Partnerzy aktywnie
wymieniają informacje, wiadomości, opinie i
doświadczenia dotyczące pracy w ciągu ostatnich 6
miesięcy w projekcie EMPOWER.

Empower wchodzi w kolejny etap
Partnerzy projektu EMPOWER przechodzą do fazy przygotowywania regionalnych planów działania.
W ostatnich miesiącach partnerzy projektu skupili się głównie na wzajemnej wymianie doświadczeń podczas wizyt
studyjnych. Przeprowadzono ich serię, aby umożliwić interesariuszom zapoznanie się z konkretnymi dobrymi
praktykami w tematyce monitorowania finansowego i energetycznego. Zorganizowano dwa tematyczne warsztaty
techniczne, jeden prowadzony przez Almadę (Portugalia) na temat monitoringu energetycznego, a drugi kierowany
przez Saksonię Anhalt (Niemcy) na temat innowacyjnego finansowania projektów energetycznych.
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Co nowego na stronie EMPOWER?
Nasza projektowa strona internetowa jest stale aktualizowana! W tym semestrze pojawiło
się kilka nowych folderów w naszej mobilnej biblioteczce. To nie wszystko, znajdziesz
tam również rozszerzone artykuły na temat warsztatów technicznych ze zdjęciami oraz
rejestrem dobrych praktyk. Zapoznaj się z artykułami, Rejestrem Dobrych Praktyk i
broszurą projektową.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Informacje o dobrych praktykach z całej Europy
znajdziesz na platformie edukacyjnej Interreg Europe Policy Learning Platform!

Partnerzy & Kontakty
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu i liderem komunikacji - Agencji
Energetycznej Podravje, Instytucji Na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Energii oraz z polskim Partnerem
Mazowiecką Agencją Energetyczną.
Dr Vlasta Krmelj
vlasta.krmelj@energap.si

Żaneta Latarowska

z.latarowska@mae.com.pl
https://www.facebook.com/Empower0/
https://twitter.com/interregempower

Project partners










Agencja Energetycznea Podravje, Instytucja Na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Energii
(Słowenia) – Lider Projektu
Lokalna Agencja Zarządzania Energią w Almadzie (Portugalia)
Południowe Zgromadzenie Regionalne (Irlandia)
Agencja Energetyczna we Florencji (Włochy)
Region Lorient (Francja)
Agencja Energetyczna Południowo-Wchodniej Szwecji (Szwecja)
Mazowiecka Agencja Energetyczna (Polska)
Bank Rozwoju Saxony-Anhalt (Niemcy)
Rada Miasta Santander (Hiszpania)
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