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Większa Redukcja Dwutlenku Węgla Dzięki Dynamicznemu 
Monitorowaniu Efektywności Energetycznej 

 

W tym wydaniu……. 

 

Drogi Czytelniku,  
 

Witamy w trzecim biuletynie EMPOWER! 
 

Miniony okres projektu był przepełniony wieloma interesującymi 
wydarzeniami - wymianą wiedzy i dobrych praktyk. 
 
W tym wydaniu znajdziesz informacje o wizytach studyjnych 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich miesięcy, a także o nadchodzących 
działaniach związanych z projektem. Jesteśmy coraz bliżej wzmocnienia 
naszych regionów.  
 
Nasza strona internetowa projektu jest również doskonałym źródłem 
informacji o postępach projektu. Dołącz do nas 
www.interregeurope.eu/empower . 
 

Mamy nadzieję, że lubisz dowiadywać się nowych informacji o projekcie 
EMPOWER! 
 

 

 

 

 

 

 Wizyty studyjne 
 

  Trzecie spotkanie grupy 
zarządzającej projektem  

 

 EMPOWER wchodzi w kolejny 
etap 

 

 • Co nowego na stronie 
EMPOWER? 

 

 Partnerzy & Kontakty 
 
 

 

 

EMPOWER w skrócie 
 

 

Projekt EMPOWER ma na celu 
zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla poprzez monitorowanie 
efektywności energetycznej w 
budynkach, ze szczególnym 
naciskiem na wykorzystanie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych. 
 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Przeczytaj więcej o EMPOWER 
pod adresem: 

www.interregeurope.eu/empower 

http://www.interregeurope.eu/empower


 
 
 

 
 

Wizyty studyjne 
 
W każdym kraju odbyła się wizyta studyjna, dzięki której partnerzy i interesariusze mogli bezpośrednio poznać dobre 
praktyki. Wizyty studyjne są podstawą wymiany doświadczeń i procesu uczenia się projektu EMPOWER. 

 
Maribor, Słowenia 
  

 
 
 

Dwudniowa wizyta studyjna w Mariborze została 
zorganizowana przez Agencję Energetyczną Podravje w 
dniach 12 i 13 grudnia 2017 r.  
 
Podczas wizyty uczestnicy uzyskali bezpośredni dostęp 
do zarządzania systemem monitorowania energii i 
finansów w budynkach publicznych. Gmina Maribor 
wdrożyła system monitorowania energii, który jest 
internetowym narzędziem, wykorzystującym specjalny 
program do monitorowania i analizy danych związanych 
z energią. 

 

 
Mazowsze, Polska 

 
 

 
Wizyta studyjna na Mazowszu odbyła się na początku 
stycznia 2018 r. i dotyczyła projektu Jessica. Pierwszy 
dzień rozpoczął się w Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie, gdzie zrealizowano wiele udanych 
inwestycji z tego projektu. 
 
Drugiego dnia uczestnicy udali się do miasta Legionowo, 
gdzie biorą udział w wycieczce po mieście, mieli okazje 
obejrzeć kolejne udane inwestycje finansowane z Jessica 
między innymi boisko do piłki nożnej i przedszkola. 
 

 

 
 

Kalmar, Szwecja 

 
 
 
 

 
Podczas 2 intensywnych dni w styczniu 2018 r. Agencja 
Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji gościła 
interesariuszy ze Słowenii i Francji. 
 
Jako przykładowe dobre praktyki odwiedzili 
energooszczędne budynki, które wyróżniały się 
innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi. Goście mieli 
okazję spotkać się i porozmawiać z decydentami, 
realizatorami i właścicielami budynków. 
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Cork, Irlandia 
 

 
 
 
 Irlandzki partner EMPOWER, Południowe Zgromadzenie 
Regionalne, z pomocą Rady Miasta Cork i Instytutu 
Technologii w Cork, zorganizował bardzo udaną wizytę 
studyjną w dniach 6 i 7 lutego, która przyciągnęła 
uczestników z Niemiec, Hiszpanii, Słowenii i Polski. 

 

Celem wyjazdu studyjnego do Cork było zdobycie wiedzy 
na temat udanych programów monitorowania energii, 
które są obecnie wdrażane w Irlandii.  
 

 
 

Zaprezentowaliśmy wam cztery wizyty studyjne, które odbywały się w okresie: grudzień 2017r. -marzec 2018r. o 
kolejnych napiszemy w następnym wydaniu biuletynu, który zostanie opublikowany pod koniec czerwca 2018 r. 

 
 

Trzecie spotkanie grupy zarządzającej projektem 
 
 

6 marca 2018r., miasto Santander w Hiszpanii gościło 
Partnerów EMPOWER w ramach trzeciego spotkania 
projektowego. 
 
Partnerzy mieli możliwość wymiany i podzielenia się 
ogólnymi przemyśleniami, odczuciami oraz 
propozycjami ulepszeniami dotychczasowych i 
przyszłych działań projektowych. Na spotkaniu został 
również przedstawiony nowy partner - Agencja 
Energetyczna we Florencji. 
 
Pod koniec spotkania lider projektu przedstawił plan 
pracy na semestr 3 i 4. 
 

 
EMPOWER wchodzi w kolejny etap 

Przechodzimy od fazy wymiany wiedzy i doświadczeń do fazy przygotowywania regionalnych planów działania. W 
ciągu pierwszych 16 miesięcy partnerzy projektu skupili się głównie na poznawaniu i wzajemnej weryfikacji dobrych 
praktyk z regionów partnerskich. Przeprowadzono serię wizyt studyjnych, aby umożliwić zainteresowanym stronom 
zapoznanie się z konkretnymi przykładami z partnerskich regionów. Rejestr dobrych praktyk został przygotowany i 
przyjęty. 

W następnym okresie partnerzy projektu zorganizują dwa tematyczne warsztaty techniczne. Jeden z nich 
prowadzony będzie przez Almadę (Portugalia) w tematyce monitorowania energii, natomiast drugi kierowany przez 
Saksonię-Anhalt (Niemcy) dotyczyć będzie innowacyjnego finansowania projektów energetycznych . Każdy partner 
projektu opracuje również regionalny plan działania.  
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Co nowego na stronie EMPOWER? 
 
Nasza projektowa strona internetowa jest stale aktualizowana! W tym semestrze 
pojawiło się kilka nowych folderów w naszej mobilnej biblioteczce. To nie wszystko, 
znajdziesz tam również rozszerzone artykuły na temat wizyt studyjnych ze zdjęciami 
oraz rejestrem dobrych praktyk. 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej? Informacje o dobrych praktykach z całej Europy 
znajdziesz na platformie edukacyjnej Interreg Europe Policy Learning Platform! 
 

 
 

Partnerzy & Kontakty 
 

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu i liderem komunikacji  -  Agencji 
Energetycznej Podravje, Instytucji Na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Energii  oraz z polskim Partnerem 
Mazowiecką Agencją Energetyczną. 
 

Dr Vlasta Krmelj       Żaneta Latarowska 

vlasta.krmelj@energap.si      z.latarowska@mae.com.pl 
 

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

https://twitter.com/interregempower 
 

Project partners 
 

 Agencji Energetycznej Podravje, Instytucji Na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Energii 
(Słowenia) – Lider Projektu 

 Lokalna Agencja Zarządzania Energią w Almada (Portugalia) 

 Południowe Zgromadzenie Regionalne (Irlandia) 

 Agencja Energetyczna we Florencji (Włochy) 

 Region Lorient (Francja) 

 Agencja Energetyczna Południowo-Wchodniej Szwecji (Szwecja) 

 Mazowiecka Agencja Energetyczna (Polska) 

 Bank Rozwoju Saxony-Anhalt (Niemcy) 

 Rada Miasta Santander (Hiszpania) 

 
 

 

 

 

This Newsletter reflects the author’s view: the Interreg Europe Programme authorities are not liable for any use that may be made of the 
information contained therein. 
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