Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Pentru evaluarea și analiza progresului și succesului politicilor și proceselor, este crucial pentru
implementarea unui proces de monitorizare.
În proiectul PUBLENEF, în total 15 "foaie de parcurs" au fost implementate procese, fiecare dintre
acestea fiind național, regional, local și / sau local autoritățile sunt sprijinite în dezvoltarea și
punerea în aplicare a politicilor și măsurilor pentru eficiența energetică sau generarea de energie
durabilă.
Pentru a putea evalua, analiza, și pentru a evalua aceste foi de parcurs, a fost definit un proces de
monitorizare pentru măsurare a efectelor de economisire a energiei, precum și a monitorizării
procesului de punere în aplicare a politicilor și a alte efecte ale politicii.
Acest raport discută obiectivele și procesele de monitorizare a politicilor de eficiență energetică,
introduce planul de monitorizare utilizat în foile de parcurs PUBLENEF și rezumă unele dintre ele
informații esențiale din procesul de monitorizare.

JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:

JIN Climate and Sustainability
Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
Research Centre for Energy Environment and Technology (CIEMAT)
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Energy Cities
Tipperary Energy Agency (TEA)
ARENE - ile-de-France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
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