Supporting PUBLic Authorities on
the Implementation of Energy Eﬃciency Policies

PUBLENEF е 3- годишен проект, който има за цел да подпомогне
страните членки на Европейския съюз при изпълнението на
ефективни и ефикасни политики (с фокус върху енергийната
ефективност). Проектът дава възможност на политиците да се
възползват от най- добрите практики и политически процеси,
прилагани в другите държави – членки на ЕС на национално,
регионално и местно ниво.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА PUBLENEF ДО 2017:


55 въпросника за оценка на потребностите (15 на Национално ниво и 40
Регионално и местно ниво) получени от 13 Европейски държави;



Оценка на силните, слабите страни, възможностите и заплахите в
категориите, определени въз основа на предоставените въпросници за
оценка на потребностите;



Подбрани 55 добри практики, които са достъпни в библиотеката на уеб сайта
на проекта PUBLEnEf (Best Practices Library);



Съчетаване на конкретните добри практики с идентифицираните национални,
регионални и местни нужди;



Събиране на материали и инструменти, които биха били от полза при
прилагането на политиките за ЕЕ;



Разработване на пътни карти, насочени към подобряване процеса на успешно
прилагане на политиките за ЕЕ. За целта ще се използват инструменти и
добрите практики, подбрани от паратньорите по проекта след преглед
политики за енергийна ефективност в държавите-членки;

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ:


Финализиране и изпълнение на пътните карти в страните партньори по
проекта;



Изготвяне на онлайн платформа за обмен на знания, решения и полезни
инструменти за местните власти; Preparation of an online repository platform
for the exchange of knowledge, solutions and useful tools for public administration;



Организиране на събития по проект Publenef на Европейско, национално,
регионално и местно ниво, насочени към заинтереованите страни.

PROJECT COORDINATOR:

Dr. Vlasis Oikonomou, JIN Climate and Sustainability
vlasis@jin.ngo
www.publenef-project.eu | www.facebook.com/PUBLENEF

JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:
JIN Climate and Sustainability

Groningen, Netherlands

Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)

Pikermi, Greece

Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)

Warsaw, Poland

Research Centre for Energy, Environment and Technology (CIEMAT)
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
OÖ ESV - OÖ Energiesparverband
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)

Madrid, Spain
Zagreb, Croatia
Plovdiv, Bulgaria
Linz, Austria
Rome, Italy

European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)

Brussels, Belgium

Energy Cities

Besançon, France

Tipperary Energy Agency (TEA)

Tipperary, Ireland

ARENE - Île-de-France

Paris, France

Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)

Bucharest, Romania
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