Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Raport poświęcony analizie dobrych praktyk (D. 2.1)
Raport poświęcony jest analizie dobrych praktyk w tworzeniu i realizacji polityk służących efektywności
energetycznej na każdym szczeblu administracji publicznej (od samorządów lokalnych po administrację
krajową). Przedstawia 20 najlepszych przykładów inicjatyw europejskich, wybranych spośród 55 opisanych
w kwestionariuszach, zebranych przez partnerów projektu. Raport stanowi swego rodzaju bazę dobrych
praktyk i doświadczeo wdrożonych przez inne administracje publiczne. Dobre praktyki zaprezentowane w
raporcie pochodzą z sześciu z jedenastu krajów uczestniczących w projekcie. Raport zawiera przykłady
dobrych praktyk na każdym szczeblu administracji publicznej o zasięgu lokalnym, regionalnym lub
krajowym.
Rozpatrując wybrane dobre praktyki pod kątem realizacji zapisów Dyrektywy w sprawie Efektywności
Energetycznej (DEE), większośd z nich odnosi się do celów w zakresie efektywności energetycznej (Art.
3),wzorcowej roli budynków instytucji publicznych (Art. 5), audytów energetycznych i systemów zarządzania
energią (Art. 8) oraz usług energetycznych (Art. 18) mających na celu zwiększenie efektywności
energetycznej w danej jednostce.
Wyniki raportu zostaną wykorzystane w kolejnych działaniach projektowych, w trakcie których zostaną one
przyporządkowane do potrzeb wyrażonych przez instytucje wdrażające i realizujące polityki energetyczne
oraz dopasowane do konkretnych instrumentów wykorzystywanych w innych krajach, regionach, miastach i
gminach, które mają podobne potrzeby.
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