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Partnerstwo stworzone z 9 regionów europejskich współpracuje ze sobą, dzieli się doświadczeniami, 

rozwiązaniami i dobrymi praktykami w celu opracowania i dostarczenia lepszej polityki, aby ograniczyć 

emisję dwutlenku węgla i efektywniej wykorzystywać innowacyjne instrumenty finansowe. 

W semestrze 5 rozpoczęły się warsztaty importowe. Po przeprowadzeniu przeglądów polityk 

partnerskich, uczestnictwie w wielu wizytach studyjnych i zorganizowaniu dwóch warsztatów 

technicznych, partnerzy wchodzą obecnie w końcową fazę „zdobywania nowych doświadczeń” w 

projekcie EMPOWER. Zostanie to wykonane przez warsztaty importowe. Mają one pomóc partnerom w 

wymianie poglądów na temat dobrych praktyk, które chcieliby wdrożyć w swoich regionach z pomocą 

swoich lokalnych grup interesariuszy. 

Warsztaty importowe zorganizowano już w trzech regionach partnerskich: Irlandii, Hiszpanii i Słowenii. 

Warsztaty pozwoliły na weryfikację w jaki sposób regiony mogą wpływać na rzeczywistą zmianę w 

zużyciu energii w budynkach oraz w jaki sposób pomiary i monitorowanie energii są przydatne do 

weryfikacji wymogów w zakresie efektywności energetycznej regulacji, oszczędności i zarządzania 

budynkami. 

Wszystkie tematy warsztatów importowych są kluczowe w konsolidacji procesu uczenia się wśród 

partnerów projektu. Zaproszeni eksperci pomogą partnerom projektu  i ich regionalnym interesariuszom 



w zaimportowaniu dobrych praktyk do polityki w każdym regionie i przygotowaniu regionalnego planu 

działania. 

Szczegóły dotyczące warsztatów importowych można znaleźć i przeczytać na stronie projektu EMPOWER 

www.interregeurope.eu/empower . 

Zapraszamy również do zapoznania się z najlepszymi praktykami EMPOWER opracowanymi w każdym regionie 

partnerskim w REJESTRZE DOBRYCH PRAKTYK. 

 

EMPOWER to pięcioletni, międzynarodowy projekt, który rozpoczął się w styczniu 2017 r. Celem projektu jest 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez monitorowanie efektywności energetycznej w budynkach, ze 

szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod finansowania. Konsorcjum projektu składa się z 9 

partnerów z Irlandii, Słowenii, Portugalii, Włoch, Francji, Szwecji, Polski, Niemiec i Hiszpanii. Projekt został 

zatwierdzony do dofinansowania w wysokości 1,90 mln euro w ramach programu Interreg Europe za 

pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

Więcej informacji na temat projektu EMPOWER można znaleźć tutaj: 

www.interregeurope.eu/empower 

lub śledź nas na Twitterze https://twitter.com/interregempower i Facebooku 

https://www.facebook.com/Empower0/ 

 
 

  W celu uzyskania więcej informacji, skontaktuj się z: 

  Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa, Polska 
   Żaneta Latarowska, z.latarowska@mae.com.pl 
 
  Agencja Energetyczna Podravje, Maribor, Słowenia 

Dr Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si 
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