Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
D2.1 Verzameling van ‘good practices’ van energie-efficiëntie-beleid
Het rapport “D2.1: Compilation of good practices case study reports” beschrijft de resultaten van de
verzameling van 55 ‘good practices’ van energie-efficiëntie-beleid en -projecten en een selectie van de top20 van beste ‘good practices’.
Het rapport geeft informatie om te kiezen en leren van succesvolle ervaringen van beleidsimplementatie
door andere overheidsinstanties in Europa. De ‘good practices’ zijn verzameld in de 11 EU-lidstaten die
deelnemen in het project, en bestaan uit voorbeelden op zowel lokaal en regionaal als nationaal niveau.
De ‘good practices’ van beleid hebben betrekking op verschillende artikelen van de Europese EnergieEfficiency Richtlijn (EED), waaronder Artikel 3 (energie-efficiëntie-doelstellingen), Artikel 5
(voorbeeldfunctie van de gebouwen van overheidsinstanties), Artikel 8 (energie-audits en
energiebeheersystemen) en Artikel 18 (energiediensten).
De kennis en infomratie verzameld ondersteunt de activiteiten tijdens de rest van het PUBLENEF-project.
De ‘good practices’ kunnen bijdragen aan het overkomen van de uitdagingen (needs) die in rapport D2.2
zijn beschreven. De ‘good practices’ kunnen ook gebruikt worden bij de implementatie van specifieke
projecten in een aantal lidstaten, regio’s (provincies) en gemeenten die vergelijkbare uitdagingen hebben.
Het rapport is beschikbaar in het Engels: Compilation of good practices case study reports. Een overzicht
van alle case studies (‘good practices’) is ook beschikbaar in de ‘Best practices library’ op de PUBLENEFwebsite.
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