Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Резюме на Доклад D3.1
Този доклад показва резултатите от идентифициране на нуждите, събирането на добри практики,
както и съпоставка на събраните добри практики с идентифицираните нужди на различни нива.
Събрани са 54 добри практики от 13 партньорски държави на национално, регионално и местно
ниво. Всички добри пракрики са свързани с единадесет члена от Европейската директива за
енергийна ефективност (ЕДЕЕ). Най- голям брой са свързани с членове 3, 8, 14 и 20 като броят на
добрите практики за тези членове са съответно 12, 14, 12 и 11. След оценката на нуждите бяха
адресирани 150 нужди на национално ниво и 224 на регионално/ местно ниво в 13-те партньорски
държави в проекта PUBLENEF. По- голяма част оот идентифицираните нужди на национално и
регионално/ местно ниво се отнасят до чл. 17 от ЕДЕЕ (Информация и обучение). Също както добрите
практики, така и нуждите са групирани на база членовете от ЕДЕЕ. Членовете на Дирекривата за
енергийна ефективност са използвани като общи индикатори при съпоставяне на нуждите със
събраните добри практики. На национално ниво от 150-те идентифицирани нужди 108 са съчетани с
добрите практики. На регионално / местно ниво 142 от 224 идентифицирани нужди са съчетани с
добрите практики.

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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