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Lägre koldioxidutsläpp genom dynamisk övervakning av 
energieffektivitet 

    

I detta nummer ……. 

 
 

Kära läsare,  
 
Välkommen till EMPOWERs sjätte nyhetsbrev. 
Under våren 2019 har projektpartnerna varit upptagna med att 
organisera ett antal workshops med fokus på högklassigt internationellt 
utbyte av erfarenheter, lärdomar och kunskaper för att sprida dessa 
regionalt. I detta nummer hittar du information om EMPOWERs 
aktiviteter de senaste månaderna samt projektets kommande 
aktiviteter. Överlag är vi på god väg att stärka våra egna regioner. På 
EMPOWERs hemsida kan du hittar information om nyheter, 
uppdateringar och framsteg som görs gällande nyckeldata. På 
Energikontor Sydosts hemsida www.energikontorsydost.se hittar du 
relevant information på svenska om EMPOWER 
Följ oss på www.interregeurope.eu/empower   
 

      Vi hoppas att du hittar intressant läsning! 

 

 
Redo att skapa REGIONALA HANDLINGSPLANER! 
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En titt på EMPOWER 
 

 

 
EMPOWER ska bidra till mer en 
energieffektiv fastighetsförvaltning 
genom ökad kontroll, uppföljning 
och styrning av energi‐ 
användningen i byggnader. Att 
mäta är att veta! 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Läs mer om EMPOWER på: 

 

www.interregeurope.eu/empower 

http://www.energikontorsydost.se/
http://www.interregeurope.eu/empower


 
 

 
 

Nyheter om EMPOWERs utbytes-workshops 
 

Under våren 2019 startade EMPOWERs workshops med fokus på utbyte. Efter att ha arrangerat en Peer 
Review och genomfört en serie internationella studiebesök som följdes upp med två tekniska 
internationella workshops går nu parterna in i den sista fasen för att ”samla erfarenheter och nya 
lärdomar” i EMPOWER. En viktig del i det arbetet är internationell kunskapsöverföring, utbytesworkshops. 
Bakgrunden är att sprida kunskap och lära av varandras erfarenheter. Det går till genom att lokala eller 
regionala experter från ett land bjuds in till workshops hos de olika partnerna i ett annat land för att dela 
med sig av sina erfarenheter och för att hjälpa till att göra de goda resultaten till policyer och förbereda en 
regional handlingsplan.  
 
Välkommen att läsa mer om EMPOWERs goda exempel GODA EXEMPEL REGISTER som varje partnerregion 
presenterat. Utbytesworkshops har redan genomförts i sju partnerregioner: Irland, Spanien, Slovenien, 
Sverige, Polen, Portugal och Tyskland.   

 
Utbytesworkshop i Santander, Spanien 
 

Santanders statsråd var värdar för utbytesworkshopen i 
Santander den 6 mars där drygt tjugo intressenter deltog, 
inte bara lokala, såsom VIESGO, UTE TELEFONICA‐NEC, 
SONINGEO, ESCAN, CIC Consulting, Cantabria 
Universitetet och kommunal personal, utan även 
gästtalare från Slovenien (ENERGAP) och Irland (SEAI). 
Mer 
 

   

Utbytesworkshop i Cork City, Irland 
 

Det Södra Regionala Sällskapet höll en utbytesworkshop 
för EMPOWER den 27 mars I Cork City. Workshopen 
inkluderade även ett studiebesök för att se Corks 
subventionerade bostäder som hade blivit renoverade. 
Mer 

 
 

Utbytesworkshop i Maribor, Slovenien 
Den 16 april arrangerade Energikontoret i Podravje en 
utbytesworkshop i Maribor gällande Energiförvaltnig och 
energystyrning i sjukhus. Stefan Westblom från Region Kalmar 
och Stefan Olsson från Energikontor Sydost var de inbjudna 
experterna från Sverige som diskuterade med deltagarna om 
hur man kan övervaka energianvändningen och använda datan 
som planeringsunderlag för möjliga förbättringar (gällande 
energieffektiva kylsystem, ventilationssystem, kostnad för 
medicinska apparater, det moderna systemet att spåra mobila 
medicinska apparater, idéer om offentlig upphandling i den 
medicinska sektorn – effektivt för klimat och finansiering) på 
University Medical Centre Maribor. Mer 
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Utbytesworkshop i Warszawa, Polen 
 

Mazovia Energikontor arrangerade en utbytesworkshop 
i Warszawa den 23 maj med deltagare från lokala 
myndigheter, inklusive de myndigheter som förvaltar de 
regionala utvecklingsfonderna i regionen och som 
verkar för EU‐finansierade projekt, myndigheterna för 
regional planering och fastigheter. Den inbjudna 
experten var från Sustainable Energy Authority of 
Ireland. Mer 
 

 
 Utbytesworkshop i Växjö, Sverige 
 

Mer än 85 deltagare från den offentliga sektorn i  
sydöstra Sverige, de svenska Energikontoren och 
internationella medlemmar från FEDARENE deltog i 
utbytesworkshop i Växjö en varm dag i maj 2019. Ämnet 
 var resurseffektivitet och smarta städer, med  
fokus på grön styrning, E‐mobilitet, energiövervakning  
och fjärrvärme. Mer 

 
Utbytesworkshop i Almada Portugal 
 

AGENEAL Agency, tillsammans med Almada statsråd, 
organiserade en utbytesworkshop för EMPOWER‐
projektet den 29 maj i Almada. Workshoppen 
fokuserade på ämnet ”Innovativ finansiering av teknik 
för låga koldioxidutsläpp för smarta och cirkulära 
städer". Manuel Nina från GoParity – Sustainable 
Development S.A., i Portugal, presenterade 
PontoEnergia: som det enda stället för Hållbar 
Energiinvestering. François Corre (Lorient statsråd) gav 
en presentation om PV Crowdfunding Scheme: Hyra 
solpaneler från lokala invånare. Mer 
 
 Utbytesworkshop i Magdeburg Tyskland 
På utbytesworkshoppen i Magdeburg den 4 juni, 
experter från Irland, Frankrike, och Slovenien träffades 
tillsammans med lokala intressenter för att dela sina 
erfarenheter av liknande system och för att ge råd om 
implementeringsprocessen för energistyrning. 
Policyägare, energiexperter och representanter från 
offentlig sektor diskuterade möjliga förändringar och 
utmaningar. Mer 
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Empowers Projektledningsmöte #5 
 
ARRR, det regionala energikontoret i Toscana, 
Italien organiserade EMPOWERs femte 
projektledningsmöte tillsammans med projekt-
partnerna den 21 mars i Florens, Italien. 
 
Partnerna välkomnades av Vlasta Krmelj, 
projektets koordinator. Under mötet 
diskuterades vad de olika projektpartnerna 
hade gjort hittills och för att dela och planera 
aktiviteter och vilka steg som härnäst ska 
genomföras under de kommande månaderna. 
Partnerna har aktivt delat information, nyheter, 
åsikter och erfarenheter, tex: policyförbättring 
genom interregionala inlärningsprocesser, idéer 
om förberedelse och organisation av minst nio 
utbytesworkshops (en i varje partnerregion). Dessutom gjordes förberedelser av regionala 
handlingsplaner baserade på interregionala kunskaper via Peer Reviews, studiebesök och workshops, 
kommunikation och spridning av resultat och erfarenheter och arbetsplan för de kommande månaderna 
samt platsen för nästa projektledningsmöte i november 2019.  
 

 
 

Empower går in i nästa fas 
 
 

Under de senaste månaderna har projektpartnerna mest varit fokuserade på att arrangera utbytesworkshops vilket 
var avgörande för att befästa inlärningsprocessen. Nästa steg är att förbereda regionala handlingsplaner som ska tas 
fram i varje region. Varje regional handlingsplan utarbetas genom att konkret samverka med policy‐ägarna och skapa 
en handlingsplan med åtgärdsförslag. Avsikten är att handlingsplanerna ska förbättra den policy som respektive 
partner åtagit sig att påverka. Partnerna ska också arrangera möten med sina lokala intressent‐grupper.  
  

 
 

Vad är nytt på Empowers hemsida?  
 
EMPOWERs hemsida är alltid uppdaterad! Under de senaste 
månaderna har flera nya rapporter upp till vårt bibliotek och bland 
nyheterna: Läs artiklarna om utbytesworkshops och de tekniska 
workshops med foton, goda‐exempel‐registret, projektbroschyren 
och publiceringar i media i partnerregionerna.   
 
Vill du fortfarande veta mer? Du kan också hitta goda exempel från 
hela Europa på Interreg Europe Policy Learning Platform! 
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Partners & Kontaktuppgifter 
 

För mer information, kontakta projektkoordinatorn och kommunikationsansvariga på Energy Agency of Pod
ravje, Institution for Sustainable Energy Use, Maribor, Slovenien 

 
 
Dr Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 
 

https://www.facebook.com/Empower0/  
 
https://twitter.com/interregempower  
 

 
 

Project partners 
 

• Energy Agency of Podravje – Institution for Sustainable Energy Use (SI) – Lead partner 
• Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL (PT) 
• Southern Regional Assembly (IE) 
• Florentine Energy Agency (IT) 
• Municipality of Lorient (FR) 
• Energy Agency for Southeast Sweden (SE) 
• Mazovia Energy Agency (MAE) (PL) 
• Development Bank of Saxony‐Anhalt (DE) 
• Santander City Council (ES) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

This Newsletter reflects the author’s view: the Interreg Europe Programme authorities are not liable for any use that may be made of the 
information contained therein. 

 
    

Detta projekt är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Interreg Europe‐programmet 

mailto:vlasta.krmelj@energap.si
https://www.facebook.com/Empower0/
https://twitter.com/interregempower

