Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Projekt PUBLENEF (Wspieranie władz publicznych we wdrażaniu polityk efektywności energetycznej) jest projektem
realizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020, trwającym 36 miesięcy od lutego 2016 r.
Celem projektu jest wsparcie krajów członkowskich UE we wdrażaniu skutecznych i zrównoważonych polityk energetycznych
(ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej) poprzez możliwośd wykorzystania najlepszych praktyk tj.
programów i inicjatyw realizowanych w ramach wdrażania polityk energetycznych na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym w innych krajach Unii Europejskiej.
Projekt PUBLENEF został złożony w ramach konkursu programu Horyzont 2020 EE7 - 2015„Zwiększenie zdolności władz
publicznych do planowania i wdrażania zrównoważonych polityk i instrumentów na rzecz zrównoważonej energii”.
PUBLENEF jest projektem wysoce partycypacyjnym, mającym przede wszystkim na celu wsparcie krajowych, regionalnych i
lokalnych decydentów politycznych w opracowywaniu i realizacji polityk efektywności energetycznej. Udział zainteresowanych
podmiotów opiera się na budowaniu potencjału i rozpowszechnianiu wyników projektu, tak aby mogli oni wykorzystywad je w
sprawniejszej i skuteczniejszej realizacji polityk w perspektywie średnio- i długookresowej.
Instrumenty opracowane w ramach projektu, to przykłady konkretnych praktyk stosowanych przez instytucje/ agencje
publiczne w celu identyfikacji grup docelowych funkcjonujących w ramach systemów zobowiązujących do efektywności
energetycznej (EEOs) lub alternatywnych polityk, które generują oszczędności, jak również stosowane technologie.
Cele szczegółowe projektu PUBLENEF to ocena i wykorzystanie praktyk w zakresie wdrażania istniejących polityk efektywności
energetycznej (EE) w krajach UE, regionach i miastach; wzmocnienie możliwości tworzenia sieci odpowiednich agencji/
instytucji publicznych odpowiedzialnych za wdrażanie polityk EE;opracowanie i dostosowanie narzędzi służących wdrażaniu
polityk EE.

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

JIN Climate and Sustainability
Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
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
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Energy Cities
Tipperary Energy Agency (TEA)
ARENE - ile-de-France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
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