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WITAMY W 5. EDYCJI NASZEGO NEWSLETTERA 

W piątym semestrze projektu (od 01.08.2021 r. do 31.01.2022  r.) odbyło się kilka dwustronnych spotkań między 
partnerami europejskimi, aby dowiedzieć się więcej o niektórych dobrych praktykach zidentyfikowanych w 
POWERTY, które mogą być powielane lub są inspirujące do wdrożenia w regionach innych partnerów 
europejskich. Te dobre praktyki posłużyły do wywarcia wpływu na obecne instrumenty publiczne i pomogły 
grupom szczególnie wrażliwym w korzystaniu z energii odnawialnej. 

Dzięki tym spotkaniom i całemu dotychczasowemu procesowi uczenia się (identyfikacja dobrych praktyk, 
międzynarodowe seminaria, wizyty studyjne itp.) opracowano pierwsze projekty regionalnych planów działania 
każdego z europejskich partnerów, gdzie przewiduje się środki i w jaki sposób środki te poprawią istniejące 
instrumenty publiczne w każdym regionie.  

Spotkania ekspertów regionalnych, na których każdy z partnerów europejskich przedstawił projekt planu 
działania dla swojego regionu, oraz zachęcano ekspertów regionalnych do aktywnego udziału w jego 
sfinalizowaniu w następnym półroczu. 

Należy również zauważyć, że POWERTY jest już częścią atlasu "Energy Poverty Advisory Hub", który obejmuje 
wszystkie inicjatywy i projekty na całym świecie mające na celu złagodzenie ubóstwa energetycznego. Z drugiej 
strony wyróżnia się również projekt promowany przez staff pf Andaluzyjskiej Agencji Energetycznej (AEA) na rzecz 
zbiorowej konsumpcji własnej dla wrażliwych gospodarstw domowych, który otrzymał  pierwszą krajową 
nagrodę Germinador Social 2021. Projekt ten został zainspirowany przez POWERTY i jest wynikiem innowacyjnej 
inicjatywy siły roboczej pracowników AEA mającej na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego w Andaluzji.  

Ponadto andaluzyjski rząd regionalny i organizacja pozarządowa Caritas rozpoczęły współpracę w celu 
zmniejszenia ubóstwa energetycznego zainspirowanego procesem uczenia się POWERTY, który został 
ratyfikowany umową o współpracy między dwoma podmiotami. Ponadto, w ramach umowy podpisanej przez 
AEA z University of Huelva w celu promowania odnawialnych źródeł energii i wykorzystania kuchenek 
słonecznych, przeprowadzono różne działania.   

POWERTY został zaprezentowany na 1 Europejskim Kongresie Wspólnot Energetycznych i 1 Forum Inicjatyw 
Spółdzielczej Transformacji Energetycznej, które odbyły się w Hiszpanii, jak i w wielu międzynarodowych 
wydarzeniach, które omówimy później, mając duży wpływ na sieci m.in. dzięki publikacjom na stronie 
internetowej projektu. 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/
https://www.interregeurope.eu/powerty/


 January 2022 

 

 

3 / 13 

WITAMY W V EDYCJI NASZEGO NEWSLETTERA ....................................................................................................................... 2 

SPOTKANIA DWUSTRONNE POWERTY ..................................................................................................................................... 3 

 AEA wita VIPA w Sewilli ................................................................................................................................................... 4 

 AEA wita AURA-EE w Sewilli ............................................................................................................................................ 4 

 AURA-EE wita VIPA & AEA w Lyon-ie ............................................................................................................................... 4 

 VIPA wita AOT, EAP & AEA online .................................................................................................................................... 5 

SPOTKANIA REGIONALNYCH EKSPERTÓW POWERTY .............................................................................................................. 5 

 Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA - Spain) .......................................................................................................... 5 

 Agencja Środowiska Energetycznego Auvergne-Rhone-Alpes (AURA-EE – France) ........................................................ 5 

 Agencja Energetyczna Płowdiwu (EAP - Bulgaria) ........................................................................................................... 6 

 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (AOT - Poland) ..................................................................................................... 6 

 Agencja Inwestycji Publicznych i Rozwoju (VIPA - Lithuania) .......................................................................................... 6 

SPOTKANIA PARTNERÓW EUROPEJSKICH ................................................................................................................................ 7 

UBÓSTWO W ATLASIE DORADZTWA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO ....................................................................................... 8 

I NAGRODA SPOŁECZNOŚCI GERMINADOR 2021 ............................................................................................................. 8 

CROWDFUNDING ZBIOROWY PV DLA OSÓB PODATNYCH .............................................................................................. 8 

PROMOWANIE KUCHENEK SŁONECZNYCH W GRUPACH NARAŻONYCH ...................................................................... 8 

UMOWA MIĘDZY ANDALUZYJSKĄ AGENCJĄ ENERGII A CARITAS  .................................................................................. 8 

NAGRODA MŁODYCH ANDALUZJI DLA EKSPERTÓW ANDALUZYJSKICH 9 ................................................................................. 9 

DISSEMINATION OF  POWERTY PROJECT ................................................................................................................................. 9 

 WYDARZENIA POWERTY ....................................................................................................................................................... 9 

 POWERTY W PRASIE ........................................................................................................................................................ 9 

 POWERTY W RADIU ....................................................................................................................................................... 10 

 POWERTY W TELEWIZJI ................................................................................................................................................. 10 

 POWERTY W INTERNECIE .............................................................................................................................................. 10 

KONCENTRACJA NA ANDALUZYJSKIEJ AGENCJI ENERGII (AEA) .................................................................................... 11 

KOLEJNE KROKI POWERTY ...................................................................................................................................................... 12 

KONSORCIUM POWERTY ..................................................................................................................................................... 13 

KONTAKT ................................................................................................................................................................................ 13 

 

  



 January 2022 

 

 

4 / 13 

 SPOTKANIA DWUSTRONNE POWERTY 

W poprzednich semestrach partnerzy europejscy zidentyfikowali dobre praktyki związane z różnymi tematami 
projektu: technologie odnawialne, mechanizmy finansowania, przeszkody normatywne i regulacyjne  oraz 
wzmocnienie pozycji obywateli i władz lokalnych. Niektóre z tych dobrych praktyk zostały zaprezentowane na 
międzynarodowych seminariach we współpracy z ekspertami regionalnymi z każdego europejskiego partnera. W 
tym piątym semestrze każdy europejski partner wybrał dobre praktyki, które mogłyby być powielane lub 
inspirujące dla ulepszeń instrumentów publicznych w ich regionach, wspierając energię odnawialną w celu 
złagodzenia ubóstwa energetycznego grup szczególnie wrażliwych. Odbyły się następujące spotkania 
dwustronne: 

1. AEA wita VIPA in Sevilla 

W dniach 20 i 21 października 2021 r. 
Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA) 
przyjęła Agencję Inwestycji Publicznych i 
Rozwoju (VIPA) w Sewilli, aby pokazać im 5 
studiów przypadku i przeprowadzić 2 
wizyty studyjne. 

 

2. AEA welcomes 

AURA-EE in Sevilla 

W dniach 4 i 5 listopada 2021 r. Andaluzyjska Agencja 
Energetyczna (AEA) otrzymała w Sewilli Agencję 
Energii i Środowiska Owernia-Rodan-Alpy (AURA-EE), 
aby pokazać im 4 studia przypadków i przeprowadzić 
1 wizytę studyjną. 

 

 

3. AURA-EE wita VIPA & AEA in Lyon 

W dniach 13 i 14 grudnia 2021 r. Agencja 
Energii i Środowiska Owernii-Rodan-Alp 
(AURA-EE) przyjęła Agencję Inwestycji 
Publicznych i Rozwoju (VIPA) oraz 
Andaluzyjską Agencję Energetyczną (AEA) 
w Lyonie, aby pokazać im 6 studiów 
przypadku i przeprowadzić 1 wizytę 
studyjną. 

 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13389/bilateral-vipa-aea-in-andalusia/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13390/bilateral-auraee-aea-in-andalusia/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13642/bilateral-aea-vipa-auraee-in-lyon/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13642/bilateral-aea-vipa-auraee-in-lyon/
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4. VIPA wita AOT, EAP i AEA online 

 2 grudnia 2021 r. Agencja Inwestycji Publicznych 
i Rozwoju (VIPA) przyjęła Andaluzyjską Agencję 
Energetyczną (AEA), Agencję Energetyczną 
Płowdiwu (EAP) i Aglomerację Opole Trust (AOT) 
podczas spotkania online, aby pokazać im 3 
studia przypadków. 

 

 

Link do raportów na temat dwustronnych 
meetingów: tutaj 

Link do przewodnika dobrych praktyk określonego w POWERTY: tutaj 

 

 REGIONALNE SPOTKANIA EKSPERTÓW POWERTY 
 

Podczas regionalnych spotkań ekspertów każdy z partnerów europejskich przedstawił projekt 
regionalnego planu działania i zachęcał do aktywnego udziału w dyskusji nad sugestiami i propozycjami. 
Spotkania te są wyszczególnione poniżej: 

 

5. Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA - Hiszpania) 
 

W dniu 31 stycznia 2022 r. 41 ekspertów wzięło udział w 
piątym spotkaniu ekspertów regionalnych POWERTY, 
zorganizowanym przez AEA, na którym przedstawiono 
postępy w semestrze, projekt Regionalnego Planu 
Działania i wszystkie dobre praktyki zidentyfikowane w 
POWERTY zostały przedstawione w wysoce partycypacyjnej 
sekcji. Spotkanie pokazało również status pilotażowego 
działania na rzecz tworzenia i rozwoju społeczności 
energetycznej i edukacyjnej na wrażliwym obszarze 
(Torreblanca w Sewilli) prowadzonego w ramach POWERTY. 

 

 

 

6. Agencja Środowiska Energetycznego Owernii-Rodan-Alpy 

(AURA-EE – Francja) 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13566/bilateral-online-hosted-by-vipa/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13911/powerty-online-regional-workshop-in-spain/
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W dniu 28 stycznia 2022 r. 12 ekspertów wzięło udział 
w czwartym spotkaniu ekspertów regionalnych 
POWERTY, zorganizowanym przez AURA-EE, na którym 
podsumowano postępy projektu i  zaprezentowano 
dobre praktyki dla ich regionu. Zakontraktowany 
ekspert przedstawił następnie pierwsze wyniki studium 
prawno-finansowego działania pilotażowego. Na 
koniec  omówiono Regionalną Akcję Plan,  która ma 
zostać opracowana podczas drugiej fazy projektu. 

 

1. Agencja Energetyczna Płowdiwu 

(EAP - Bułgaria) 

 30 listopada 2021 r. 102 ekspertów wzięło 
udział w czwartym spotkaniu ekspertów 
regionalnych POWERTY, zorganizowanym przez 
EAP, wraz z XIV Krajową Konferencją 
Stowarzyszenia Bułgarskiej Agencji 
Energetycznej, które odbyło się we 
Welingradzie w formacie hybrydowym, gdzie 
odbył się panel poświęcony ubóstwu 
energetycznemu,  w którym zidentyfikowano 
kilka dobrych praktyk w POWERTY i działaniu  
pilotażowym  zostały przedstawione. 

2. Aglomeracja Opole Trust (AOT - Polska) 

 

W dniu 5 stycznia 2022 r. 7 ekspertów wzięło udział w 
czwartym spotkaniu ekspertów regionalnych 
POWERTY, zorganizowanym przez AOT, na którym 
przedstawiono najnowsze wydarzenia w ostatnim 
półroczu projektu oraz projekt Regionalnego Planu 
Działania. 

 

3. Agencja Inwestycji Publicznych i 

Rozwoju (VIPA - Litwa) 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14258/powerty-online-regional-workshop-in-france/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14259/powerty-regional-workshop-in-bulgaria/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13915/powerty-online-regional-workshop-in-poland/
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W dniu 20 stycznia 2022 r. 16 ekspertów wzięło udział w 
czwartym spotkaniu ekspertów regionalnych POWERTY, 
zorganizowanym przez VIPA, które przedstawiło 
Regionalny Plan Działania na  rzecz Zmniejszenia Ubóstwa 
Energetycznego na Litwie, z naciskiem na zwiększone 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wśród słabszych 
grup społecznych, oraz przedstawiło dobre praktyki w 
Hiszpanii i Francji,  które zainspirowały plan podkreślając 
znaczenie współpracy z litewskimi zainteresowanymi 
stronami.  

SPOTKANIA PARTNERÓW EUROPEJSKICH 

Podczas spotkań z partnerami europejskimi omówiono kroki, które należy podjąć w ramach projektu w tym 
semestrze, a także wymieniono regionalne plany działania każdego z partnerów. Spotkania te są wyszczególnione 
poniżej: 

     

 
4. Wszyscy europejscy partnerzy POWERTY w dniu 27 września 2021 r. wzięli udział  w spotkaniu 

koordynacyjnym, na  którym zaplanowano spotkania dwustronne,  zmieniono wskazania do 
opracowania projektu regionalnego planu działania w oparciu o dobre praktyki zidentyfikowane w 
projekcie oraz zaplanowano spotkania regionalne z terminem do stycznia 2022 r. 

5. Wszyscy europejscy partnerzy POWERTY w dniu 13 stycznia 2022 r. wzięli udział w posiedzeniu komitetu 
sterującego, na  którym  przedstawiono projekty regionalnych planów działania każdego z europejskich 
partnerów oraz dokonano przeglądu sprawozdania z postępów z ostatniego semestru i przygotowania 
następnego, przeanalizowano kolejne kroki, które należy wykonać w ramach projektu (plany działania i 
spotkanie w celu przedstawienia planów działania), a także przedstawiono prezentację.  zrealizowano na 
podstawie statusu projektów pilotażowych zatwierdzonych przez Interreg Europe przez partnera 
hiszpańskiego (AEA), francuskiego (AURA-EE) i bułgarskiego (EAP). Ponadto partner doradczy projektu 
POWERTY (University of Manchester) przedstawił najnowsze informacje na temat badań nad ubóstwem 
energetycznym w Europie. 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13810/powerty-online-regional-workshop-in-lithuania/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13050/powerty-online-coordination-meeting/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13801/powerty-project-steering-committee-meeting/
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POWERTY W ATLASIE "ENERGY 

POVERTY ADVISORY HUB" 
 

W dniu 30 stycznia 2022 r. projekt POWERTY został włączony do atlasu Energy Poverty Advisory Hub Atlas jako 
jedna z globalnych inicjatyw mających na celu przezwyciężenie ubóstwa energetycznego. 

 

1. NAGRODA GERMINADOR SOCIAL 

2021 
 

W dniu 2 listopada 2021 r. siła robocza Andaluzyjskiej Agencji Energetycznej 
(AEA) otrzymała najwyższe uznanie pierwszą krajową nagrodą Germinador 
Social 2021 w kategorii "ubóstwo energetyczne" za inicjatywę "zbiorowa 
samowystarczalność dla wrażliwych gospodarstw domowych". Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nasz 
projekt (Engager, European Energy Poverty COST Action itp.) 

 

CROWDFUNDING ZBIOROWY PV 

DLA VULNERABLES 
 

W dniu 14 listopada 2021 r. STOWARZYSZENIE MUTI (andaluzyjski 
ekspert POWERTY) pomyślnie zakończyło proces finansowania 
społecznościowego rozpoczęty w celu sfinansowania zbiorowej instalacji fotowoltaicznej w szkole, aby zasilić 
wrażliwe rodziny w środowisku. Ta instalacja jest częścią dobrej praktyki przedstawionej w POWERTY (link tutaj). 

 

PROMOWANIE KUCHENEK 

SŁONECZNYCH W GRUPACH 

SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWYCH 
 

 

W ostatnim semestrze (29 maja 2021 r.) podpisano umowę między andaluzyjskim 
rządem regionalnym a Uniwersytetem Huelva (andaluzyjski ekspert POWERTY) w 
celu promowania odnawialnych źródeł energii, w szczególności poprzez kuchenki słoneczne. Niektóre z działań 
w ramach tej umowy odbyły się w tym piątym semestrze: warsztaty odbyły się 25 sierpnia 2021 r. podczas 
tygodnia nauki w San Silvestre de Guzman, a 28 września 2021 r. podczas Europejskiej Nocy Naukowców odbyły 
się warsztaty przy wsparciu Czerwonego Krzyża i jego wolontariuszy. 
 

UMOWA MIĘDZY ANDALUZYJSKĄ 

AGENCJĄ ENERGETYCZNĄ A 

CARITAS 
 

15 września 2021 r. Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA) i 
Caritas (andaluzyjski ekspert z POWERTY) połączyły siły, aby 
przezwyciężyć ubóstwo energetyczne, podpisując umowę promującą działania szkoleniowe i pilotażowe z 
wykorzystaniem energii odnawialnej w ramach projektu POWERTY. 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13882/powerty-in-the-energy-poverty-advisory-hub/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13391/1st-prize-of-the-social-germinador-awards-2021/
http://www.engager-energy.net/powerty-project-social-germinador-awards-2021/
https://twitter.com/EngagerCOST/status/1439906445978480644
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13394/crowdfunding-achieved-energy-in-schools-project/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5671/citizen-participation-as-a-tool-to-create-the-local-energy-community-lec-alumbra-in-andalusia/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12181/powerty-solar-cookers/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13076/powerty-solar-cookers-red-cross/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13005/agreement-caritas-aea-in-powerty-framework/
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ANDALUSIA YOUNG AWARD DLA ANDALUZYJSKIEGO EKSPERTA 
 

24 listopada 2021 r. Susana Clavijo Núñez, doktorantka z Uniwersytetu w Sewilli i andaluzyjska ekspertka z 
POWERTY, została uhonorowana Andalusia Young Award za swoje badania nad ubóstwem energetycznym. 
Susana Clavijo była częścią zespołu roboczego POWERTY AEA podczas pierwszego semestru projektu POWERTY.  

 

UPOWSZECHNIENIE PROJEKTU POWERTY 
 

1. POWERTY w wydarzeniach 
 

2. W dniu 27 września 2021 r. AEA zaprezentowała POWERTY na konferencji online Leading Local Energy 

Communities. Projekt LICLE 

3. W dniu 30 września 2021 r. AEA zaprezentowała POWERTY na  internetowym wydarzeniu Energy and 

Cooperative Communities Conference. Alternatywy dla wyludnienia. 

4. 8 października 2021 roku UM zaprezentował POWERTY na internetowym wydarzeniu Manchester 
Climate Festival 

5. W dniu 6 listopada 2021 r. AEA zaprezentowała POWERTY na osobistym wydarzeniu 1st Cooperative 

Energy Transition Forum w Monachil (Granada, Hiszpania). 

6. W dniu 16 listopada 2021 r. AEA zaprezentowała POWERTY na osobistym wydarzeniu 1st European 

Congress of Energy Communities, który odbył się w Pampelunie, Hiszpania. 

7. W dniu 16 listopada 2021 r. AURA-EE zaprezentowała POWERTY podczas  wydarzenia online dla Krajowej 
Sieci Podmiotów Przeciwdziałających Ubóstwu i Niepewności Energetycznej w Mieszkalnictwie 
(RAPPEL). 

8. 23 listopada 2021 r. AEA zaprezentowała POWERTY na konferencji Projekt współpracy "Liderzy 
społeczności lokalnych w energetyce (LICLE). 

9. W dniu 24 listopada 2021 r. firma AEA zaprezentowała POWERTY podczas osobistego wydarzenia 
Workshop Renewable energy communities w regionie Andévalo (Huelva, Hiszpania).. 

10. 25 listopada 2021 r. UM zaprezentował POWERTY na internetowym wydarzeniu Seminar The 
Presente and the Future of energy Poverty. 

11. W dniach 8-9 grudnia 2021 roku AOT zaprezentował POWERTY oraz zorganizował osobiście 
wydarzenie XII/XIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyczny w Opolu. 

12. 10 grudnia 2021 r. UM zaprezentował POWERTY na internetowej konferencji event Climate Change 
and Urban Transformation. 

13.  21 grudnia 2021 r. AEA zaprezentowała POWERTY na  konferencji online  Energy Poverty in the EU: State, 
Policies, Consumer Empowerment zorganizowanej w ramach projektu "TRECE". 

14. W dniu 29 stycznia 2022 r. UM zaprezentował POWERTY na wydarzeniu online Pre-Conference 
Workshop Energy and Environment Specialty Group.  

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14262/young-andalucia-award-for-powerty-stakeholder/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14286/powerty-in-the-energy-communities-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14287/powerty-in-the-energy-communities-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14391/powerty-in-the-manchester-climate-festival/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13395/powerty-in-i-forum-cooperative-energy-transition/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13392/powerty-in-i-european-congress-of-energy-communities/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14230/powerty-in-the-rappel-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13565/powerty-in-cooperation-communities-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13564/powerty-in-beturia-energy-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14389/powerty-in-the-energy-poverty-event/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14373/powerty-in-the-national-eco-energy-festival/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14388/powerty-in-the-climate-change-event/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14084/powerty-in-conference-about-energy-poverty/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14387/powerty-in-eesg/
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1. POWERTY w prasie 
 

W tym semestrze wystąpień prasowych związanych z POWERTY było wiele, dlatego odsyłamy do naszego 
dossier prasowego (tutaj, w sekcji Wystąpienia w mediach). 

Godne uwagi jest opublikowanie przez Stefana Bouzarovskiego i innych prac naukowych na temat ubóstwa 
energetycznego w Polsce z wykorzystaniem wyników projektu POWERTY (link) 

 

2. POWERTY w radiu 
 

W tym semestrze wystąpień radiowych związanych z POWERTY było wiele, więc odsyłamy Cię do naszego 
dossier radiowego (tutaj, w sekcji Wpływ telewizji i radia). 

 

3. POWERTY o television 
 

11 października 2021 r. Andaluzyjska 
Agencja Energetyczna (AEA) pojawiła się w 
telewizji regionalnej (Canal Sur TV), aby 
porozmawiać o społecznościach 
energetycznych i pilotażowym project 
POWERTY w Torreblanca. Aby dowiedzieć 
się więcej, sprawdź nasze dossier 
telewizyjne ((tutaj, w sekcji Wpływ telewizji 
i radia). 

 

 

 

 

 

4.  Strona WWW POWERTY 
 
Na stronie projektu można zapoznać się z wygenerowanymi informacjami: 
 
1. Wiadomości związane z Twoim tematem, w  sekcji AKTUALNOŚCI. 

 

2. Dobre praktyki określone w sekcji DOBRE PRAKTYKI , które zostały włączone do bazy danych platformy 
uczenia się polityki wraz z oceną ekspertów Interreg Europe. 

 

3. W sekcji BIBLIOTEKA dostępne są następujące dokumenty: 
1. Przewodnik po dobrych praktykach w  sekcji PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK, który zawiera 

więcej dobrych praktyk niż te przedstawione w sekcji DOBRE PRAKTYKI, ponieważ zawiera dobre 
praktyki z krajów, które nie są częścią konsorcjum projektu. 

 

2. Sprawozdania ze spotkań dwustronnych: w sekcji SPOTKANIA DWUSTRONNE. 
 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718521001421?via%3Dihub
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14281/powerty-on-the-canal-sur-tv/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/
https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
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KONCENTRACJA NA ANDALUZYJSKIEJ AGENCJI 

ENERGETYCZNEJ (AEA) 
 

Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA) jest podmiotem rządowym przydzielonym do 
Regionalnego Ministerstwa Prezydencji, Administracji Publicznej i Spraw Wewnętrznych 
oraz Regionalnego Ministerstwa Finansów i Finansowania Europejskiego, którego misją 
jest opracowywanie polityk Rządu Regionalnego Andaluzji mających na celu 
optymalizację dostaw energii w naszym regionie, z ekonomicznego i środowiskowego 
punktu widzenia. 

Główną rolą  AEA jest monitorowanie i wdrażanie andaluzyjskiego planu energetycznego 
rządu regionalnego. W szczególności Agencja koordynuje i promuje cele ustanowione w 
polityce energetycznej andaluzyjskiego rządu regionalnego, która obecnie kształtuje się w różnych strategiach 
energetycznych. 

Aby to zrobić, należy osiągnąć następujące cele: 

1. Poprawa jakości usług energetycznych w regionie. 

2. Współpraca w zakresie rozbudowy i rozwoju infrastruktury wytwarzania, transportu i dystrybucji energii. 

3. Osiągnij maksymalną wydajność w zastosowaniach energetycznych. 

4. Wzmocnienie samowystarczalności regionu poprzez dywersyfikację źródeł. 

5. Promowanie stosowania innowacji technologicznych, a także promowanie badań i rozwoju w sektorze 
energetycznym w naszej wspólnocie autonomicznej. 

6. Promowanie wykorzystania energii odnawialnej. 

7. Przyczynianie się do rozwoju mniej zanieczyszczających energii, a także ograniczanie emisji 
zanieczyszczających ścieków do atmosfery. 

8. Promowanie i stymulowanie oszczędzania energii i racjonalnego wykorzystania energii, a zwłaszcza 
unikanie strat energii w domach oraz w obiektach publicznych i prywatnych. 

9. Współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi w realizacji działań usprawniających system 
energetyczny. 

10. Przyczynianie się do zmniejszenia zanieczyszczenia i wpływu na środowisko powodowanego przez 
obecny system energetyczny. 

11. Promowanie efektywności energetycznej w transporcie we wspólnocie autonomicznej. 

12. Promuj i współpracuj w opracowywaniu urządzeń do najbardziej efektywnego wykorzystania energii. 

13. Przyczynianie się do zrównoważonego terytorialnie rozszerzenia produkcji i dostaw energii, w 
szczególności promowanie elektryfikacji odizolowanych obszarów wiejskich. 

14. Zarządzaj liniami motywacyjnymi powierzonymi mu przez ministerstwo, do którego jest dołączony, 
zgodnie z przepisami art. 117 dekretu ustawodawczego 1/2010 z dnia 2 marca, który zatwierdza 
zmieniony tekst ustawy ogólnej o skarbie publicznym andaluzyjskiego rządu regionalnego. 

15. Dotacje przyznawane zgodnie z przepisami art. 115 dekretu ustawodawczego 1/2010 cytowanego 
powyżej. 

16. Sporządzanie rocznego sprawozdania na temat zgodności z celami planu energetycznego. 

17. Zachęcaj i promuj lokalne korporacje w promowaniu odnawialnych źródeł energii. 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/en/know-agency
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AEA jest wiodącym partnerem projektu POWERTY i jest zaangażowana w różne europejskie projekty 
koncentrujące się na odnawialnych źródłach energii i oszczędzaniu energii.  

Możesz dowiedzieć się więcej o AEA i jej działalności na jej stronie internetowej (tutaj). 
 

KOLEJNE ETAPY  PROJEKTU POWERTY 
 

W następnym semestrze (od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.) w wyniku procesu uczenia się z poprzednich pięciu 
semestrów zostanie sfinalizowany regionalny plan działania każdego z europejskich partnerów, składający się ze 
środków, które mają zostać opracowane w związku z celem projektu "Energia odnawialna dla grup szczególnie 
wrażliwych" wpływających na instrumenty publiczne oraz warunki społeczne, kulturowe i lokalne w celu 
promowania jego wdrożenia i trwałości.  

Ponadto kontynuowane będą spotkania z ekspertami regionalnymi oraz organizowane będą dodatkowe 
wydarzenia upowszechniające regionalny plan działania każdego europejskiego partnera.   

Wreszcie, działania pilotażowe zostaną sfinalizowane, a ich wyniki przedstawione. 

  

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/en/know-agency
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KONSORCJUM POWERTY 
 
 

 

 

 

KONTAKT 
 

Koordynator projektu POWERTY  

Andaluzyjska Agencja Energetyczna - Joaquín Villar - joaquin.villar@juntadeandalucia.es 

Biuletyn POWERTY dwa razy w roku. Jeśli nie chcesz otrzymywać tego biuletynu, odpowiedz na ten e-mail, wskazując "ANULUJ SUBSKRYPCJĘ" w temacie 

wiadomości e-mail. 

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa. Za treść niniejszego dokumentu 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Andaluzyjska Agencja Energetyczna i w żadnym wypadku nie można jej uznać za odzwierciedlającą stanowisko Unii 

Europejskiej lub struktur zarządzania Programem. 

Program Interreg Europa Unii Europejskiej to inicjatywa współpracy terytorialnej na lata 2014-2020, której celem jest zachęcanie do współpracy między 

regionami Unii Europejskiej. Celem jest pomoc regionom europejskim w skuteczniejszym opracowywaniu i wdrażaniu polityk i programów regionalnych, w 

szczególności programów na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycji, ale także programów 

europejskiej współpracy terytorialnej, poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami ze wszystkich 

regionów europejskich. Program ma cztery cele tematyczne: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, gospodarka niskoemisyjna, środowisko i efektywne 

gospodarowanie zasobami. Program Interreg Europa obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. 

POWERTY jest częścią programu Interreg Europe , o łącznym budżecie 1.127.226 euro i współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego do 83,7%. 

 

 

 

  

 

mailto:joaquin.villar@juntadeandalucia.es
http://www.interregeurope.eu/

