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Większa Redukcja Dwutlenku Węgla Dzięki Dynamicznemu 
Monitorowaniu Efektywności Energetycznej  

 

    

W tym wydaniu……. 

 
 

Drogi Czytelniku,  
 

Witamy w szostym biuletynie projektu EMPOWER! 
 
W tym semestrze Partnerzy byli bardzo zajęci organizowaniem warsztatów 
importowych skupiających się na międzyregionalnej wymianie doświadczeń 
i zdobywaniu wiedzy. 
  
W tym wydaniu znajdziesz informacje o działaniach projektu EMPOWER w 
ostatnich miesiącach, a także o nadchodzących wydarzeniach. 

 
Nasza strona internetowa jest doskonałym źródłem informacji o 
nowościach, aktualizacjach i postępach w projekcie .   
Dołącz do nas www.interregeurope.eu/empower.   
 
Mamy nadzieję, że lubisz dowiadywać się nowych informacji o projekcie 
EMPOWER!  

 

 

Gotowi do przygotowania  
REGIONALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA! 
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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


 
 

 
 
 

Rozpoczęły się warsztaty importowe! 
 

W semestrze 5 rozpoczęły się warsztaty importowe projektu EMPOWER. Po przeprowadzeniu wielu wizyt 
studyjnych i zorganizowaniu dwóch warsztatów technicznych partnerzy weszli w końcową fazę „zdobywania 
wiedzy i nowych doświadczeń”. W tym właśnie celu realizowane są warsztaty importowe. 
 

Tematyka warsztatów importowych jest kluczowa w konsolidacji procesu uczenia się wśród partnerów projektu. 
Zaproszeni eksperci pomogą partnerom projektu i ich regionalnym interesariuszom w zaimportowaniu dobrych 
praktyk do polityk w każdym regionie i przygotowaniu regionalnych planów działania. 
 

Zapraszamy również do zapoznania się z najlepszymi praktykami projektu EMPOWER opracowanymi w 
każdym regionie partnerskim w REJESTRZE DOBRYCH PRAKTYK.  
 

Warsztaty importowe zorganizowano już w siedmiu regionach partnerskich: Irlandii, Hiszpanii, Słowenii, 
Szwecji, Polsce, Portugalii i Niemczech.   

 
 

Warsztaty importowe w Santander 
 

Rada Miasta Santander zorganizowała warsztaty 6 marca 
w Santander. W spotkaniu uczestniczyło ponad 
dwudziestu interesariuszy nie tylko lokalnych, m.in. 
VIESGO, UTE TELEFONICA-NEC, SONINGEO, ESCAN, CIC 
Consulting, Uniwersytet w Kantabrii oraz zaproszeni 
goście ze Słowenii (ENERGAP) i Irlandii (SEAI). 
 
 

   

Warsztaty importowe w Cork 
 

Południowe Zgromadzenie Regionalne zorganizowało 
warsztaty 27 marca w Cork. Spotkanie obejmowało 
wizytę studyjną w celu obejrzenia mieszkań socjalnych, 
które zostały zmodernizowane przez Radę Miasta Cork. 

 
 

 Warsztaty importowe w Mariborze 
 

16 kwietnia odbyły się warsztaty importowe w 
Uniwersyteckim Centrum Medycznym Maribor w 
tematyce zarządzania i monitorowania energii w 
szpitalach. Eksperci ze Szwecji zaprezentowali  
uczestnikom, jak monitorować efektywność 
energetyczną i wykorzystywać dane do planowania 
możliwych ulepszeń, w szczególności w zakresie systemu 
chłodzenia, systemów wentylacyjnych, kosztów urządzeń 
medycznych, nowoczesnego systemu śledzenia 
mobilnych urządzeń medycznych. 
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Warsztaty importowe w Warszawie 
 

Mazowiecka Agencja Energetyczna zorganizowała 
warsztaty 23 maja w Warszawie. Na spotkaniu 
uczestniczyli interesariusze z lokalnych instytucji 
zarządzających, w tym z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Projektów Unijnych, Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego i ekspert z Irlandzkiego 
Urzędu ds. Zrównoważonej Energii. 

 

 Warsztaty importowe w Växjö  
 

Ponad 85 uczestników z instytucji zarządzających w 
południowo-wschodniej Szwecji, regionalnych agencji 
energetycznych w Szwecji i członkowie Fedarene wzięli 
udział w warsztatach importowych w Vaxjo w maju 2019 
roku. Tematem była efektywna gospodarka zasobami i 
inteligentne miasta, skupiająca się na ekologicznym 
zarządzaniu, e-mobilności, monitorowaniu energii i 
ciepłownictwie. 

 

Warsztaty importowe w Almadzie 
 

Agencja AGENEAL we współpracy z Radą Miasta Almada 
zorganizowała 29 maja 2019 r. w Almadzie warsztaty 
importowe. Warsztaty dotyczyły tematu „Innowacyjne 
finansowanie niskoemisyjnych technologii dla 
inteligentnych miast”. Manuel Nina z GoParity - 
Sustainable Development SA z Portugalii przedstawił 
prezentację na temat PontoEnergia: „Punkt 
kompleksowej obsługi” dla zrównoważonych inwestycji 
energetycznych, François Corre (Rada Miasta Lorient) 
przedstawił prezentację na temat systemu 
finansowania społecznościowego PV: Wynajem paneli 
słonecznych od lokalnych mieszkańców . 
 

Wymiana doświadczeń na temat monitorowania 
energii 
 

W warsztatach importowych 4 czerwca 2019 r. w 
Magdeburgu eksperci z Irlandii, Francji i Słowenii 
spotkali się z lokalnymi interesariuszami, aby podzielić 
się swoimi doświadczeniami i udzielić porad 
dotyczących procesu wdrażania monitorowania energii. 
Eksperci ds. energii i przedstawiciele władz 
regionalnych omówili szanse i wyzwania związane z tym 
działaniem. 
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Piąte spotkanie projektowe 
 

ARRR, Agencja Regionu Toskanii zorganizowała 
Piąte Spotkanie Projektowe we współpracy z 
partnerami projektu 21 marca we Florencji we 
Włoszech. 
 
Partnerzy zostali powitani przez Vlastę Krmelj, 
lidera projektu. Spotkanie było okazją do analizy 
tego, co partnerzy projektu zrobili do tej pory, 
oraz do podzielenia się i zaplanowania działań i 
dalszych kroków do wdrożenia w najbliższych 
miesiącach. Partnerzy aktywnie wymieniali 
informacje, poglądy i doświadczenia, w 
zakresie: poprawy polityki poprzez proces 
międzyregionalnego uczenia się; przygotowania 
i organizacji 9 warsztatów importowych (po 
jednym w każdym regionie partnerskim), przygotowania regionalnych planów działania (RAP), raportu z 
postępów w komunikacji i rozpowszechnianiu oraz planu pracy na następny semestr oraz określenia 
miejsce następnego spotkania projektowego w listopadzie 2019 roku. 
 

 
 

Empower wchodzi w kolejny etap 
 
 

W ostatnich miesiącach partnerzy projektu skupiali się głównie na organizowaniu warsztatów importowych, które 
były kluczowym krokiem w konsolidacji procesu uczenia się. Teraz partnerzy są gotowi do przygotowania 
regionalnych planów działania (RAP). 
 
Każdy RAP zostanie sfinalizowany, aby zapewnić, że wnioski zostaną szybko i całkowicie wdrożone. Partnerzy 
projektu pomogą ulepszyć regionalne polityki.  

 
 
 

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 warsztatów importowych ze zdjęciami, rejestrem 
dobrych praktyk oraz broszurą projektową. 

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

 Agencja Energetycznea Podravje, Instytucja Na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Energii 
(Słowenia) – Lider Projektu 

 Lokalna Agencja Zarządzania Energią w Almadzie (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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