Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Резюме на Доклад D2.1
Докладът D2.1 Изготвяне на проучване за добри практики представя резултатите от събраните 55
добри практики, подбор на Топ 20 добри практики и изготвените 20 доклада за проучените добри
практики. Той дава възможност заинтересованите страни по проекта PUBLENEF да се възползват
от предоставената информационна база, да избират и да се учат от добрите практики и опит,
успешно изпълнявани от други местни власти. Добрите практики в Топ 20 са реализирани в шест от
единадесетте страни, участващи в проекта. Според техния обхват биват разпределни на три ниванационално, регионално и местно. По- голямата част добрите практики са свързани със следните
членове от Европейската директива за енергийна ефективност: член 3 - Цели за енергийна
ефективност, член 5 – Ролята на образец на сградите на публичните органи, член 8 - Енергийни
обследвания и системи за управление на енергията и член 18 - Енергийни услуги. Придобитите
знания ще подпомогнат бъдещите проектни дейности да отговорят на предизвикателствата при
разработването на политиките и да ги съчетаят със специфичните инструменти в редица държавичленки, групи от региони и общини, които имат сходни нужди.
Подробен преглед на избора на най-добри практики можете да намерите на
http://publenef-project.eu/?page_id=1635

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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