Wspieranie władz publicznych
we wdrażaniu polityk efektywności energetycznej

PUBLENEF jest 3-letnim projektem (2016-2019), mającym
na celu wsparcie państw członkowskich Unii Europejskiej
w efektywnym i skutecznym wdrażaniu zrównoważonej polityki
energetycznej (ze szczególnym uwzględnieniem efektywności
energetycznej). Projekt daje możliwość wykorzystania najlepszych
praktyk realizowanych w innych państwach członkowskich w ramach
wdrażania polityki na poziomie krajowym, regionalnym i krajowym.
REZULTATY PROJEKTU DO 2017:
 Identyﬁkacja 55 potrzeb (15 na poziomie administracji krajowej i 40 na
poziomie administracji lokalnej i regionalnej) w 13 europejskich krajach;
 Ocena mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kategoriach
określonych na podstawie zebranych kwestionariuszy badania potrzeb;
 Zebranie 55 dobrych praktyk, dostępnych w Bibliotece Dobrych Praktyk
na oﬁcjalnej stronie projektu Publenef;
 Dopasowanie konkretnych dobrych praktyk do zidentyﬁkowanych potrzeb
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
 Zebranie instrumentów i narzędzi przydatnych w procesie wdrażania polityk EE;
 Opracowanie „map drogowych”, mających na celu wsparcie proces skutecznego wdrażania polityk EE przy wykorzystaniu narzędzi i dobrych praktyk
w krajach członkowskich;

NASTĘPNE ETAPY PROJEKTU:
 Finalizacja i wdrażanie „map drogowych” w krajach partnerskich;
 Opracowanie platformy on-line służącej wymianie wiedzy, stosowanych
praktyk, i narzędzi użytecznych dla administracji publicznej;
 Organizacja wydarzeń skierowanych do podmiotów na poziomie
administracji europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej.

KOORDYNATOR PROJEKTU:

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

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Anna Mazur – Kierownik Projektu | amazur@kape.gov.pl
JIN KOORDYNUJE PROJEKT PUBLENEF I WSPÓŁPRACUJE Z 12 PARTNERAMI:
JIN Climate and Sustainability
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Projekt ten otrzymał doﬁnansowanie z Unii Europejskiej Horyzont 2020
program badań i innowacji w ramach umowy o doﬁnansowanie nr 696069
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej ulotki ponoszą jego autorzy. Treść ta odzwierciedla jedynie opinię jej
autorów a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

