Supporting PUBLic Authorities on
the Implementation of Energy Eﬃciency Policies

Το PUBLENEF είναι ένα τριετές έργο (2016-2019) που χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, και έχει στόχο να βοηθήσει τα κράτη
μέλη στην εφαρμογή αποτελεσματικών και αποδοτικών πολιτικών βιώσιμης
ενέργειας (με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας). Το έργο βοηθά στην
ενδυνάμωση των φορέων χάραξης πολιτικής ώστε να κάνουν χρήση των
βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών πολιτικής που έχουν εφαρμοστεί σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PUBLENEF ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2017, ΕΙΝΑΙ:


55 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών αναγκών για την εφαρμογή και τη βελτίωση
της πολιτικής της ΕΕ (15 απαντήσεις σε εθνικό επίπεδο και 40 τοπικές και
περιφερειακές απαντήσεις) από 13 ευρωπαϊκές χώρες.



Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών και των παραμέτρων ευκαιριών
και απειλών ανά κατηγορία (όπως αυτές προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια
αξιολόγησης αναγκών)



55 επιλεγμένες βέλτιστες πρακτικές, διαθέσιμες ήδη στη βιβλιοθήκη καλών
πρακτικών στην ιστοσελίδα του έργου PUBLEnEf



Aντιστοίχιση των συγκεκριμένων καλών πρακτικών με τις αναγνωρισμένες στο

έργο εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ανάγκες


Συλλογή ενημερωτικού υλικού και υποστηρικτικών εργαλείων χρήσιμων για την
εφαρμογή πολιτικών ΕΕ



Ανάπτυξη οδικών χαρτών με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας επιτυχούς
εφαρμογής των πολιτικών ΕΕ με τη χρήση των εργαλείων και των βέλτιστων
πρακτικών που συλλέγονται από τις διάφορες πολιτικές ενεργειακής απόδοσης
που έχουν εφαρμοστεί στα κράτη μέλη.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ:


Ολοκλήρωση και εφαρμογή οδικών χαρτών στις χώρες των εταίρων του έργου



Προετοιμασία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων,
λύσεων και χρήσιμων εργαλείων για τη δημόσια διοίκηση



Οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου Publenef με στόχο τους
ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε κάθε
χώρα που συμμετέχει στο έργο

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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