Supporting PUBLic Authorities on
the Implementation of Energy Eﬃciency Policies

PUBLENEF este un proiect de 3 ani (2016-2019) care urmărește să ofere
asistență statele membre ale UE în implementarea unor politici energetice
durabile eﬁcace și eﬁciente (cu accent pe eﬁciența energetică). Proiectul
contribuie la dezvoltarea abilității factorilor de decizie politică în implementarea
proceselor, politicilor având la bază bunele practici implementate în alte state
membre la nivel național, regional și local.

REZULTATELE PUBLENEF PÂNĂ ÎN 2017:
 55 de evaluări ale nevoilor (15 răspunsuri la nivel național și 40 de
răspunsuri locale și regionale) primite în cele 13 țări europene participante
la proiect;
 evaluarea punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților și a
amenințărilor în categoriile speciﬁcate, pe baza chestionarelor de evaluare
a nevoilor;
 55 de bune practici selectate, disponibile acum la Biblioteca Best Practices
de pe site-ul oﬁcial PUBLEnEf;
 potrivirea bunelor practici speciﬁce cu nevoile identiﬁcate la nivel național,

regional și local;
 colectarea de materiale și instrumente utile pentru implementarea
politicilor EE;
 elaborarea unor foi de parcurs care să vizeze consolidarea procesului de
punere în aplicare, cu success, a politicilor EE prin utilizarea instrumentelor
și a celor mai bune practici colectate în cadrul diferitelor politici de eﬁciență
energetică din statele membre;
PAȘII URMĂTORI:
 ﬁnalizarea și punerea în aplicare a foilor de parcurs în țările partenerilor;
 pregătirea unei platforme online de instrumente pentru schimbul de
cunoștințe, soluții și instrumente utile pentru administrația publică;
 Organizarea de evenimente PUBLEnEf destinate părților interesate la
nivelul UE, național, regional și local.

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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