Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Sumar pentru D2.1
Raportul livrabil D2.1 - Compilarea rapoartelor de studii de caz privind bunele practici - descrie rezultatele
colectării a 55 de răspunsuri de bune practici (GP), selectarea celor mai bune 20 de bune practici și
elaborarea a 20 de rapoarte ale cazurilor GD. El oferă părților interesate din proiectul PUBLENEF o referință
informațională pentru a alege și a învăța din practici și experiențe implementate cu succes de alte
organisme publice.
Bunele practici din top 20 provin de la șase din cele unsprezece țări participante la proiect. În funcție de
conținutul lor, top 20 GP include o bună distribuție a cazurilor cu domeniul de aplicare local, regional și
național. În ceea ce privește articolele referitoare la Directiva UE privind eficiența energetică (EED),
majoritatea proiectelor se concentrează pe articolul 3 - Obiective privind eficiența energetică, articolul 5 Rolul neadecvat al clădirilor organizațiilor publice, articolul 8 - Auditurile energetice și sistemele de
management al energiei și articolul 18 - Servicii energetice.
Cunoștințele dobândite vor ajuta activitățile viitoare ale proiectelor să răspundă nevoilor exprimate de
factorii de decizie politică și să corespundă instrumentelor specifice dintr-o serie de state membre, grupuri
de regiuni și municipalități care se confruntă cu nevoi similare.
O prezentare detaliată a selecției celor mai bune practici este disponibilă la http://publenefproject.eu/?page_id=1635
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