
 

 

 

    
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Programu Interreg 

  

 

 
Biuletyn #8 

 
        Listopad 2020 

 
 

  
 

 

 
   

 
Większa Redukcja Dwutlenku Węgla Dzięki Dynamicznemu 

Monitorowaniu Efektywności Energetycznej  
 

    

W tym wydaniu … 

 
 

Drogi Czytelniku ,  
 

Witamy w ósmym biuletynie projektu EMPOWER! 
 
 

Partnerzy byli zajęci opracowywaniem nowego projektu pilotażowego 
Eye2Eye oraz wdrażaniem Regionalnych Planów Działania (RAPs)  
powstałych w oparciu o dobre praktyki, wizyty studyjne oraz 
międzyregionalną wymianę wiedzy, która miała miejsce w trakcie 
trwania projektu. W tym wydaniu znajdziesz informacje o postępach 
projektu EMPOWER,  pomimo wpływu COVID-19. 
 
 
Dołącz do nas www.interregeurope.eu/empower  
 

 

Mamy nadzieję, że lubisz dowiadywać się nowych informacji o 
projekcie EMPOWER! 

 

 

 

Gotowi do wejścia w ostatnią faze projektu! 
 

 

 

 
 

• EMPOWER podczas pandemii 
COVID-19 
 

• Realizacja Regionalnych Planów 
Działania Partnerów 

 

•  Nowy pilotaż Eye2Eye! 
 

• Spotkania projektowe 
 

• 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 

http://www.interregeurope.eu/empower


 
 

 

 
 

EMPOWER podczas pandemii COVID-19 
 

Pierwszy okres drugiej fazy projektu EMPOWER przebiegł pod znacznym wpływem kryzysu spowodowanego 

COVID-19 i wynikających z niego środków, które należało podjąć. Podróżowanie było ograniczone i wszyscy 
musieli dostosować swoją pracę i działania projektowe do obecnych realiów. Spotkania projektowe 
odbywały się online z udziałem wszystkich partnerów projektu. Wystąpiły pewne opóźnienia w pracach 
związanych z monitorowaniem, w związku z tym, w niektórych regionach partnerskich, wyniki są ograniczone 
i niepełne. 

 
 

Realizacja Regionalnych Planów Działania Partnerów 
 

W pierwszym okresie drugiej fazy projektu EMPOWER partnerzy zaczęli wdrażać swoje Regionalne 
Plany Działania. 
 

Południowe Zgromadzenie Regionalne jest obecnie w trakcie wdrażania swojego Regionalnego Planu 
Działania. W lutym 2020 r. Południowe Zgromadzenie Regionalne i Rada Miasta Cork spotkali się z 
mieszkańcami lokali socjalnych przy ulicy Noonan Road w Cork, aby przedstawić plan instalacji urządzeń 
monitorujących zużycie energii przed podjęciem głębokiej modernizacji tych budynków. Czytaj więcej 
 

 

Realizacja Planu Działania AGENEAL, w szczególności działanie „Niskoemisyjne budynki użyteczności 
publicznej: Efektywność energetyczna w Forum Municipal Romeu Correia (FMRC)”,rozpoczęła się od 
opracowania technicznego, które składa się z oceny ex ante oraz ex post komfortu użytkowników budynku. 
W grudniu 2019 r. AGENEAL przeprowadził ocenę ex ante.  Czytaj więcej 
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https://www.southernassembly.ie/eu-programmes/eu-projects
https://www.corkcity.ie/en/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9500/implementation-of-sra-rap/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9498/implementation-of-ageneal-rap/


 
  

 
 

Od czasu zatwierdzenia, przez Sekretariat Interreg Europe, Regionalnego Planu Działania Miasto Santander 
koncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu efektywnego kosztowo systemu monitorowania energii, tak aby 
umożliwiał agregację i integrację danych energetycznych z budynków komunalnych w z Platformą Santander 
Smart City. Działania te mają również zapewnić tworzenie raportów, które pomagą pracownikom miasta 
monitorować efektywność energetyczną w budynkach, a także usprawniają ich codzienną pracę. Czytaj 
więcej 

 

 

Region Toskanii z ARRR opracowuje propozycje jak ulepszyć Inteligentny System Zarządzania Miastem 
Florencji. Centrala już przetwarza imponującą ilość danych, od danych dot. ruchu drogowego po 
zanieczyszczenia, które udostępniane są administratorom i obywatelom. Finalnym celem jest agregacja 
danych dotyczących zużycia energii (energii elektrycznej i gazu) w celu ustalenia najlepszych strategii 
zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia efektywności energetycznej: co zostało omówione na spotkaniu 
31 lipca. Czytaj więcej 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9503/implementation-of-santander-rap/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9503/implementation-of-santander-rap/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9951/implementation-of-rap-for-tuscany-arrr/


 

 

 
 

Plan działania Mazowsza został przygotowany 
we współpracy z Zarządem Województwa 
Mazowieckiego. Ze względu na sytuację 
spowodowaną COVID-19 priorytety 
samorządów lokalnych zmieniły się 
diametralnie i koncentrują się na profilaktyce i 
pomocy przedsiębiorcom. Ze względu na 
obecną sytuację temat energii znalazł się na 
uboczu. Koronawirus nie zatrzymał jednak 
postępów, spotkania robocze i konsultacje nad 
nową perspektywą nadal się odbywają, głównie 
w formie zdalnej.  Czytaj więcej 

 

 
Działania Agencja Energetycznej Południowo-
Wschodniej Szwecji zademonstruje metodologię 
gromadzenia danych dotyczących charakterystyki 
energetycznej budynków, aby uzyskać dobry 
pogląd na zużycia energii i wody. Działania pokażą 
również, jak przystępnie wizualizować 
monitorowane dane energetyczne, skierowane do 
różnych użytkowników, takich jak zarządcy 
budynków, działy finansowe i decydenci. Czytaj 
więcej 
 
 

 

 Regionalny Plan Działania ENERGAP  stara się poprawić zarządzanie regionalną polityką energetyczną gmin, 
plan ten stara się również wdrożyć projekt pilotażowy dla domów socjalnych w celu rozwiązania problemu 
ubóstwa energetycznego. W marcu 2020 roku ENERGAP rozpoczął realizację obu działań zapisanych w planie 
działania. Powołano miejską grupę roboczą ds. realizacji złożoną z pracowników administracji miejskiej. 
Grupie roboczej przewodzi ENERGAP. Czytaj więcej  
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9501/implementation-of-mae-rap/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9550/implementation-of-eass-rap/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9550/implementation-of-eass-rap/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1584977717.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1584977717.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1584977717.pdf
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9622/energap-rap-implementation/


 

 
 
 
 

 
 

Nowy project pilotażowy Eye2Eye 
 

Eye2Eye (Wizualizacja energii oczami konsumenta) The Pilot project derives from EMPOWER interregional 
exchange of experience. The Empower partners involved in this pilot project are: PP6 Energy Agency for 
Southeast Sweden, PP8 Development bank of Saxony-Anhalt and PP9 Santander City Council. został 
formalnie zatwierdzony 24 kwietnia 2020 r. Pilotaż powstał dzięki międzyregionalnej wymiany doświadczeń 
podczas projektu EMPOWER. Projekt pilotażowy prowadzi Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej 
Szwecji, Bank Rozwoju Saxony-Anhalt oraz Rada Miasta Santander. 
 

Akcja pilotażowa zostanie wdrożona i przetestowana w szkole ponadgimnazjalnej Hultsfred w Szwecji w 
celu wizualizacji przepływów energii w budynku oraz pokazania, w jaki sposób każdy mieszkaniec może 
przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej. Pilotaż będzie miał znaczący wkład na rzecz 
efektywności energetycznej oraz wzbudzi zainteresowanie i zrozumienie mieszkańców w tematyce 
systemów energetycznych. Ustalenia i wyniki finalnie przyczynią się do poprawy polityki regionalnej. Czytaj 
więcej 
 

 
Photo: Lena Eckerberg, Energy Agency for Southeast Sweden, Mikael Pettersson, head of property department Hultsfred Municipality 
and Mattias Westrin, building management engineer Hultsfred Municipality; the dining room 

 

 
 

Spotkania projektowe 
 

22 września lider  projektu, Agencja Energetyczna 
Podravje, zorganizowała on-line drugie spotkanie 
projektowe. Podobne spotkanie zorganizowano 
również w czerwcu 2020 roku.  Partnerzy projektu 
EMPOWER  omówili postępy w realizacji 
Regionalnych Planów Działania i wdrożenie 
projektu pilotażowego Eye2Eye.  Spotkanie to było 
również okazją do dyskusji na temat 
harmonogramu działań w najbliższych miesiącach. 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9737/the-preparation-of-launching-the-pilot-is-ongoing/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9737/the-preparation-of-launching-the-pilot-is-ongoing/


 

 
 

 

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 ze zdjęciami w tematyce warsztatów 
importowych i technicznych, regionalnych planów działania i 
występów medialnych w regionach partnerskich.  
 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Informacje o dobrych praktykach 
z całej Europy znajdziesz na platformie edukacyjnej Interreg 
Europe Policy Learning Platform! 

 
 

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       Żaneta Latarowska 
vlasta.krmelj@energap.si      z.latarowska@mae.com.pl 

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

 
https://twitter.com/interregempower 

 

Partnerzy projektu 
 

• Agencja Energetyczna Podravje, Instytucja Na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Energii 
(Słowenia) – Lider Projektu 

• Lokalna Agencja Zarządzania Energią Almada (Portugalia) 

• Południowe Zgromadzenie Regionalne (Irlandia) 

• Agencja Energetyczna we Florencji (Włochy) 

• Region Lorient (Francja) 

• Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji (Szwecja) 

• Mazowiecka Agencja Energetyczna (Polska) 

• Bank Rozwoju Saxony-Anhalt (Niemcy) 

• Rada Miasta Santander (Hiszpania) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Newsletter  odzwierciedla poglądy autora: władze programu Interreg Europe nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje w nim wykorzystywane 
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