Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
PUBLENEF (Support Public Authorities for Implementing Energy Efficiency Policies – Suport pentru autoritățile publice în
implementarea politicilor privind eficiența energetică) este finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Orizont
2020 și va derula timp de 36 de luni începând cu februarie 2016.
Proiectul PUBLENEF își propune să ajute statele membre ale Uniunii Europene să aplice politici eficace și eficiente
privind energia sustenabilă (cu accent pe eficiența energetică) și să le abiliteze să utilizeze cele mai bune practici și
procese ale politicilor implementate în alte state membre la nivel național, regional și / sau local.
PUBLENEF abordează tema "Orizont 2020 EE7-2015" privind "Îmbunătățirea capacității autorităților publice de a
planifica și implementa politici și măsuri privind energia durabilă.
PUBLENEF este un proiect extrem de participativ, cu scopul principal de a consolida capacitatea factorilor de decizie la
nivel național, regional și local în dezvoltarea politicilor EE. Participarea părților interesate constă în consolidarea
capabilității și diseminarea rezultatelor către factorii de decizie și părțile interesate care vor primi mesajele PUBLENEF și
își vor adapta comportamentul pe termen mediu și lung.
Instrumentele dezvoltate vor consta în practici specifice adaptate pentru agențiile publice pentru a identifica grupulțintă important în cadrul obiectivelor de eficiență energetică (EEO) sau a măsurilor alternative care pot genera
economii și tehnologiile respective implicate.
Obiectivele specifice ale PUBLENEF includ : evaluarea și învățarea din practicile existente de implementare a politicilor
de eficiență energetică din țările, regiunile și orașele UE; consolidarea oportunităților de creare de rețele pentru
agențiile publice relevante; dezvoltarea și adaptarea instrumentelor pentru agențiile publice pentru a le ajuta să
implementeze politici de eficiență energetică.

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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