Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Το παραδοτέο του έργου D2.1 με τίτλο «Συλλογή βέλτιστων πρακτικών περιπτωσιολογικών
μελετών» περιγράφει τα αποτελέσματα της συλλογής 55 απαντήσεων καλών πρακτικών, την επιλογή
των κορυφαίων 20 απ’ αυτές και 20 σχετικές αναφορές. Παρέχει στους φορείς που ενδιαφέρονται για
το έργο PUBLENEF μια βάση πληροφοριών για να ενημερώνονται και να επιλέγουν από τις πρακτικές
και τις εμπειρίες που εφαρμόζουν με επιτυχία άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Οι κορυφαίες 20 πρακτικές προέρχονται από έξι από τις έντεκα χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους, οι 20 αυτές περιπτώσεις περιλαμβάνουν μια καλή
κατανομή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τα άρθρα της οδηγίας για την
ενεργειακή απόδοση στα οποία αναφέρονται οι καλές πρακτικές, η πλειονότητα των σχεδίων
επικεντρώνεται στο άρθρο 3 - Στόχοι ενεργειακής απόδοσης, στο άρθρο 5 - Παραδειγματικός ρόλος
των κτιρίων των δημόσιων οργανισμών, στο άρθρο 8 – Ενεργειακές επιθεωρήσεις και συστήματα
ενεργειακής διαχείρισης και στο άρθρο 18 - Ενεργειακές υπηρεσίες.
Η γνώση που θα αποκτηθεί θα βοηθήσει τις μελλοντικές δραστηριότητες του έργου να
ανταποκριθούν στις ανάγκες που εντοπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και να τις
«αντιστοιχίσουν» με τα ειδικά εργαλεία σε μια σειρά κρατών μελών, περιφερειών και δήμων που
αντιμετωπίζουν παρόμοιες ανάγκες. Λεπτομερής επισκόπηση της επιλογής των βέλτιστων πρακτικών
είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://publenef-project.eu/?page_id=1635
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