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Partnerstwo 9 regionów europejskich współpracują, wymieniając się doświadczeniami, rozwiązaniami i 

dobrymi praktykami, aby opracować i zrealizować lepszą politykę publiczną w celu zmniejszenia emisji 

dwutlenku węgla i innowacyjnego wykorzystania instrumentów finansowych. 

Projekt EMPOWER znajduje się obecnie na najważniejszym etapie przygotowywania i oceny planów 

działania, które należy wdrożyć i monitorować podczas nadchodzącej fazy 2. 

W semestrze 6 partnerzy opracowali i sfinalizowali regionalne plany działania w oparciu o dobre 

praktyki, wizyty studyjne i międzyregionalną wymianę wiedzy, aby ulepszyć polityki lokalne 

Do tej pory Partnerzy zakończyli już swoje regionalne plany działania. Plany działania zostały przesłane 

do Sekretariatu Technicznego w celu oceny. Niektóre z nich zostały już sprawdzone i zaakceptowane. 

Pozostałe muszą być zaakceptowane do końca grudnia, abyśmy wszyscy mogli przejść do następnej fazy 

projektu. 

Celem planów działania jest wspieranie bieżących działań w tematyce monitorowania energii i finansów 

oraz poprawa zarządzania energią w budynkach publicznych w celu osiągnięcia co najmniej 10% 

oszczędności energii i redukcji emisji CO2 oraz długoterminowych oszczędności w każdym regionie 

partnerski. 

 



EMPOWER to pięcioletni, międzynarodowy projekt, który rozpoczął się w styczniu 2017 r. Celem projektu jest 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez monitorowanie efektywności energetycznej w budynkach, ze 

szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod finansowania. Konsorcjum projektu składa się z 9 

partnerów z Irlandii, Słowenii, Portugalii, Włoch, Francji, Szwecji, Polski, Niemiec i Hiszpanii. Projekt został 

zatwierdzony do dofinansowania w wysokości 1,90 mln euro w ramach programu Interreg Europe za 

pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

  

Więcej informacji na temat projektu EMPOWER można znaleźć tutaj: 

www.interregeurope.eu/empower 

lub śledź nas na Twitterze https://twitter.com/interregempower i Facebooku 

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

 
 

  W celu uzyskania więcej informacji, skontaktuj się z: 

  Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa, Polska 
   Żaneta Latarowska, z.latarowska@mae.com.pl 
 
  Agencja Energetyczna Podravje, Maribor, Słowenia 

Dr Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si 
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