Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
De PUBLENEF (Ondersteunende Openbare Autoriteiten voor het Implementeren van Energieefficiëntiebeleid) wordt door de EG toegekend in het kader van het Horizon 2020-programma en loopt voor
36 maanden vanaf februari 2016.
PUBLENEF streeft ernaar de lidstaten van de Europese Unie bij te staan bij het implementeren van effectief
en efficiënt duurzaam energiebeleid (met de nadruk op energie-efficiëntie) en hen in staat te stellen
gebruik te maken van de beste praktijken en beleidsprocessen die in andere lidstaten zijn uitgevoerd op
nationaal, regionaal en / of lokaal niveau.
PUBLENEF behandelt het onderwerp Horizon 2020 EE7-2015 over "De capaciteit van overheden vergroten
om duurzame energiebeleid en maatregelen te plannen en uit te voeren".
PUBLENEF is een zeer participatief project met als hoofddoel de capaciteit van nationale, regionale en
lokale beleidsmakers bij het ontwikkelen van EE-beleid te ondersteunen. De participatie van de
stakeholders bestaat uit de capaciteitsopbouw en verspreiding van resultaten voor beleidsmakers en
stakeholders die de PUBLENEF-berichten ontvangen en hun gedrag op de middellange termijn aanpassen.
De ontwikkelde tools zullen bestaan uit specifieke op maat gemaakte praktijken voor overheidsinstanties
om de belangrijkste doelgroep in hun EEO's te identificeren of alternatieve maatregelen die sparen kunnen
genereren en de betrokken technologieën.
Specifieke doelstellingen van PUBLENEF omvatten het beoordelen en leren van bestaande
praktijkpraktijken inzake energie-efficiëntiebeleid in EU-landen, regio's en steden; de
netwerkmogelijkheden voor relevante publieke agentschappen versterken; en om hulpmiddelen voor
overheidsinstanties te ontwikkelen en aan te passen om hen te helpen bij het implementeren van energieefficiëntiebeleid.

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)
Madrid, Spain
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
Zagreb, Croatia
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
Plovdiv, Bulgaria
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Linz, Austria
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Brussels, Belgium
Energy Cities
Besancon, France
Tipperary Energy Agency (TEA)
Tipperary, Ireland
ARENE - ile-de-France
Paris, France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
Bucharest, Romania
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