Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Проектът PUBLENEF (подкрепа наместните власти при изпълнение на политики за енергийна ефективност) по
програма Хоризонт 2020 стартира през Февруари 2016г и ще продължи 36 месеца.
PUBLENEF има за цел да подпомогне държавите-членки на Европейския съюз при прилагането на ефективни и
ефикасни политики за устойчива енергия (с акцент върху енергийната ефективност) и да им даде възможност да
използват най-добрите практики и политически процеси в други държави- членки на национално, регионално и
местно ниво.
Проектът PUBLENEF разглежда подходите за повишаване капацитета на публичните власти да планират и
прилагат устойчиви енергийни политики и мерки по програма Horizon 2020 EE7-2015.
PUBLENEF е проект за широк кръг заинтересовани страни, чиято основна цел е да подпомогне капацитета на
националните, регионалните и местните политици в разработването на политики за ЕЕ. Участието на
заинтересованите страни се състои в изграждането на капацитет и разпространението на резултатите за
политиците и заинтересованите страни, които ще получат посланията на PUBLENEF и ще адаптират своето
поведение в средносрочен план.
Разработените инструменти ще адресират конкретните нужди на обществените власти с цел определяне на
ключовите целеви групи от техните схеми за бели сертификати или алтернативни мерки, които могат да
генерират спестявания и използване на съответните технологии.
Специфичните цели на PUBLENEF включват оценка и извличане на поуки от съществуващите практики за
прилагане на ЕЕ в държавите, регионите и градовете на ЕС; да се повишат възможностите за създаване на мрежи
от съответните общществени власти и организации; да се разработят и адаптират инструменти за обществените
власти, подпомагащи прилагането на политиките за енергийна ефективност.

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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