
 Styczeń 2020 

 

 

1 / 11 

 

 

 

POWERTY 
 

NEWSLETTER Nº 1 
 

Odnawialne źródła energii dla grup wrażliwych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  #POWERTY 

 
strona 

 
https://www.interregeurope.eu/powerty/            
 



 Styczeń 2020 

 

 

2 / 11 

  

Witamy w pierwszym wydaniu Newslettera POWERTY 

Dekarbonizacja systemu energetycznego wymaga, aby wszyscy obywatele Europy mogli w pełni 

wykorzystywać odnawialne źródła energii. Jednakże wysoki odsetek obywateli ma wiele trudności 

z posiadaniem obiektów i urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, w szczególności grupy 

wrażliwe, w tym dotknięte „ubóstwem energetycznym”. Trudności te są motywowane kwestiami 

ekonomicznymi i technologicznymi (rozwiązania w zakresie energii odnawialnej nie są 

dostosowane do grup wrażliwych), ale także innymi czynnikami o charakterze społeczno-

kulturowym, użytkowaniem i właścicielami mieszkań itp., Które wpływają na rodzaje rozwiązań, 

które powinny być używane, a także jak nimi zarządzać. 

 Ogólnym celem projektu POWERTY jest zwiększenie 

wykorzystania energii odnawialnej w słabszych 

grupach społecznych. W ten sposób, dzięki 

projektowi, ułatwiony zostanie dostęp do nowych 

instalacji energii odnawialnej, które zapewnią 

bezpieczną i czystą energię zagrożonym 

gospodarstwom domowym. Ponadto, w ramach 

projektu, firmy dostarczające energię odnawialną 

będą zachęcane do oferowania rozwiązań 

technologicznych dostosowanych do grup 

wrażliwych, aktywując ich społeczną 

odpowiedzialność biznesu. 

 

POWERTY pomoże w walce z ubóstwem energetycznym, promując rozwiazania dla wrażliwych 

gospodarstw domowych uwzgledniając  dostawy energii z odnawialnych źródeł energii. Biorąc 

pod uwagę wyjątkowe warunki panujące w tych gospodarstwach domowych, wspierane będą 

działania na rzecz innowacji społecznych, oparte na większym uczestnictwie, integracji i 

wzmocnieniu pozycji grup szczególnie wrażliwych. 

W ramach projektu opracowany zostanie kompletny proces uczenia się, aby ułatwić skuteczny 

przepływ wiedzy między regionami, licząc na 6 partnerów o różnych uzupełniających się 

ekspertyzach i na różnych poziomach kompetencji (regionalnych / krajowych), co wzbogaca 

transfer wiedzy. Ponad 50 najlepszych praktyk i prawie 50 wydarzeń z udziałem 60 interesariuszy 

stworzy 5 regionalnych planów działania obejmujących populację ponad 25 milionów 

mieszkańców. 

Projekt POWERTY, zatwierdzony przez Komisję Europejską w ramach programu Interreg Europe, 

rozpoczął się w sierpniu 2019 roku i potrwa do 2023 roku, a jego budżet to 1.227.226 euro. 

Biuletyn ten jest pierwszym wydaniem półrocznej publikacji przygotowywanej przez zespół 

projektowy POWERTY w celu rozpowszechniania wiadomości i postępów projektu w okresie jego 

trwania, a także wspierania odnawialnych źródeł energii nie tylko w uczestniczącychw projekcie  

krajach i regionach, ale także na poziomie ogólnoeuropejskim. 
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Na łamach newslettera dokonamy przeglądu działań przeprowadzonych w pierwszym semestrze 

projektu, takich jak spotkanie inauguracyjne, które odbyło się w Sewilli we wrześniu 2019 r., 

Pierwsze spotkanie międzyregionalne, które odbyło się w Manchesterze w styczniu 2020 r. oraz 

różne spotkania, na które partnerzy organizowali się z własnymi regionalnymi interesariuszami. 

Zwracamy również uwagę na prezentację projektu POWERTY na konferencjach i wydarzeniach 

poza projektem. 

Mamy nadzieję, że ten biuletyn okaże się dla Państwa interesujący i przyczyni się do 

zaangażowania na rzecz bardziej zrównoważonej Europy, w której najsłabsze grupy są również 

protaganistami w transformacji energetycznej. 

Sevilla jako gospodarz spotkania inauguracyjnego POWERTY  

 

Miasto Sewilla (Andaluzja, Hiszpania) było gospodarzem 

spotkania inauguracyjnego projektu POWERTY w dniach 12 i 13 

września 2019 r. 

Wraz z Andaluzyjską Agencją Energetyczną, partnerem wiodącym 

konsorcjum, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych 

partnerów projektu: 

 Andaluzyjska Agencja Energii, rząd regionalny Andaluzji. 

(AEA) (ES) 

 Agencja Energetyczna Plovdiv (EAP) (BG) 

 Agencja Środowiska Energetycznego Auvergne-Rhône-Alpes 

(AURA-EE) (FR) 

 Agencja Inwestycji i Rozwoju Publicznego (VIPA) (LT) 

 Aglomeracja Opole Trust (AOT) (PL) 

 University of Manchester (Wielka Brytania) 

Obecnych powitał Dyrektor Generalny Andaluzyjskiej Agencji 

Energetycznej, Jorge Juan Jiménez Luna. Podczas spotkania 

inauguracyjnego zdefiniowano różne tematy, które miały być rozwijane w czasie trwania projektu, 

takie jak: 

 Zidentyfikuj nowe innowacyjne technologie energii odnawialnej skierowane do grup 

wrażliwych, w tym zbiorowe i miejskie systemy energetyczne. 

 Nowe mechanizmy finansowania odnawialnych źródeł energii, odpowiednie dla grup 

wrażliwych. 
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  Ulepszenia ram regulacyjnych dotyczących 

energii odnawialnej i grup wrażliwych. 

 Upodmiotowienie grup wrażliwych i innowacje 

społeczne w celu stymulowania udziału 

obywateli w tych grupach społecznych. 

 

 

 W ramach tego spotkania inauguracyjnego odbyła się 

wizyta techniczna w mieście Lebrija (prowincja 

Sewilla), aby zaprezentować inicjatywę „Lebrija Solar 

Wave” firmy non-profit ECOOO (udziałowiec POWERTY), w ramach której Urząd Miasta Lebrija 

(lokalna administracja publiczna) przekazał dachy 11 budynków miejskich na instalacje 

fotowoltaiczne. Akcja ta wyróżnia się tym, że jest zbiorową instalacją energii odnawialnej, w której 

czysta energia jest wytwarzana w sposób komunalny, 

promując udział obywateli i wspierając gospodarkę 

bardziej szanującą środowisko i ludzi. Ponadto ECOOO 

przedstawiło inne inicjatywy, które rozwija, związane  

z aktywizacją zawodową ludzi z grup wrażliwych na 

rynku pracy energii odnawialnej. 

 

 

Partnerzy przedstawiają POWERTY w swoich regionach 

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy trwania projektu POWERTY każdy partner zorganizował 

spotkanie o zasięgu regionalnym w celu promocji projektu wśród agentów i podmiotów 

związanych z dziedziną energii odnawialnej i ubóstwem energetycznym w swoich krajach lub 

regionach. W wyniku tych spotkań grupy robocze zostaną utworzone przez uczestniczące 

podmioty, które zaoferują swoją wiedzę fachową w zakresie opracowania Katalogu dobrych 

praktyk oraz projektu regionalnego Planu Działania. 

Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA) 

30 stycznia 2020 roku Andaluzyjska agencja Energetyczna- partner wiodący projektu, spotkał się 

w swoich głównych siedzibach z andaluzyjskimi interesariuszami, składającymi się z prawie 40 

podmiotów różnego typu i charakteryzujących się multidyscyplinarnym, komplementarnym  

i otwartym charakterem: władze publiczne, sektor biznesowy (andaluzyjski klaster energii 

odnawialnej i inne stowarzyszenia), stowarzyszenia konsumentów i spółdzielnie energii 
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odnawialnej oraz inne podobne organizacje, ośrodki badawcze, dystrybutorzy i dostawcy energii, 

instytucje finansowe (bankowość społeczna - zrównoważona) i eksperci. 

 Spotkaniu przewodniczył dyrektor 

zarządzający Andaluzyjskiej Agencji 

Energii, pan Jorge Juan Jimenez 

Luna, który przekazał uczestnikom 

znaczenie ich udziału „w ambitnym 

projekcie, w którym  również 

zamierzają szukać korzystnych 

rozwiązań  z odnawialnych źródeł 

energii wśród grup wrażliwych”. 

Podczas tego pierwszego spotkania 

grupy andaluzyjskich ekspertów 

pan Jorge Juan Jimenez Luna 

podkreślił rolę Andaluzji jako 

głównego partnera projektu 

POWERTY oraz fakt, że „to 

przywództwo jest wynikiem 

wysiłków, jakie podejmujemy na 

szczeblu międzynarodowym i w szczególności w Unii Europejskiej, aby wykorzystać synergię i 

możliwości związane z priorytetami Andaluzji w dziedzinie energii ”. To techniczne spotkanie 

robocze z ekspertami, oprócz przedstawienia projektu i wyszczególnienia roli, jaką eksperci będą 

odgrywać w projekcie POWERTY, posłużyło do zapoznania się z inicjatywami i dobrymi praktykami, 

które są już opracowywane lub planowane do opracowania w przyszłość. Spotkanie było również 

okazją dla uczestników do wspólnej refleksji nad słabymi stronami, zagrożeniami, mocnymi 

stronami i szansami (podejście SWOT) związanymi z POWERTY i zagadnieniami poruszanymi w 

tym projekcie, a także nad stanem wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii i grup 

wrażliwych w Andaluzji. Było to również odpowiednie forum dla samych ekspertów do osobistego 

spotkania się i wykrycia ewentualnej współpracy i synergii. 

Owernia-Rodan- Alpy Agencja Środowiska Energetycznego 
 (AURA-EE) 
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 Agencja Środowiska Energetycznego Auvergne-Rhône-Alpes (AURA-

EE) zorganizowała pierwsze regionalne spotkanie interesariuszy  

w Villeurbanne we Francji w dniu 6 lutego 2020 r., w którym wzięło 

udział 11 uczestników, w tym lokalne agencje energetyczne, 

instytuty badawczo-rozwojowe, właściciele lokali socjalnych  

i krajowe budownictwo mieszkaniowe. Podczas spotkania uczestnicy 

przyczynili się do analizy SWOT i dobrych praktyk (szkocki przykład 

dotyczący zbiorowej konsumpcji własnej, w zakresie innowacji 

społecznych stworzenie sieci systemów ostrzegawczych, ...) w 4 

głównych tematach projektu. Podjęto decyzję o zaproszeniu do 

wyrażenia zainteresowania celem wyłonienia władz lokalnych 

zainteresowanych tematyką ubóstwa energetycznego w regionie. 

Ponieważ rząd planuje zwiększać elektryczność o 5% każdego roku, 

warto byłoby spojrzeć w przyszłość i sprawdzić, czy ubóstwo 

energetyczne nadal jest spowodowane głównie ogrzewaniem, czy 

też energia elektryczna odgrywa coraz ważniejszą rolę. Ma to na celu 

ustalenie, czy w perspektywie krótko- i średnioterminowej 

priorytetem jest zużycie energii elektrycznej czy ogrzewanie. 

 

Agencja Energetyczna Plovdiv (EAP) 

Agencja Energetyczna w Plodivie (EAP) zorganizowała pierwsze regionalne spotkanie z partnerami 

30 października 2019 roku w Sofii, które zgromadziło ponad 20 uczestników z różnych grup 

partnerów, w tym z sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych tj.  

przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych, Agencji Rozwoju Energetyki Zrównoważonej oraz 

Agencji Pomocy Społecznej wraz z sektorem NGO - Stowarzyszeniem Aktywni Konsumenci, 

Przyjaciele Ziemi - Za Zemiata, Centrum Efektywności Energetycznej - Efekty, Sofia Energy 

Agency. 

Podczas spotkania omówiono z partnerami regionalnymi następujące kluczowe aspekty: cele, 

metodologię projektu POWERTY; potrzebę nowych mechanizmów i strategii zwalczania ubóstwa 

energetycznego; definicję ubóstwa energetycznego; wskaźniki, poziomy i statystyki dotyczące 

ubóstwa energetycznego dla Bułgarii; podejścia do oceny ubóstwa energetycznego; środki 

dotyczące ubóstwa energetycznego na szczeblu UE i krajowym; dobre zrównoważone praktyki w 

UE; możliwości ulepszeń i nowych polityk w kontekście krajowym. 

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja na temat innowacyjnej platformy edukacyjnej poświęconej 

świadomości energetycznej mającej na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego 

(http://www.project-idea.eu/), gdzie Agencja Energetyczna w Plovdivie jest partnerem projektu  

i moderatorem na poziomie lokalnym. 
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Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (AOT) 

22 listopada 2019 r. W siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się pierwsze walne 

zgromadzenie regionalnych partnerów, w którym wzięło udział łącznie 11 osób. Podczas spotkania 

przedstawiono zadania do realizacji w  projekcie POWERTY. Odbyła się również dyskusja na temat 

dobrych praktyk partnerów. W spotkaniu udział wzięli: Gmina Krapkowice, Gmina Murów, Gmina 

Dąbrowa, Gmina Walce, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Turawa, Gmina Popielów, Gmina Ozimek; 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu oraz firma ATMOTERM. 

 

Agencja Inwestycji Publicznych (VIPA) 

14 listopada 2019 roku Agencja Rozwoju Inwestycji Publicznych (VIPA) zorganizowała pierwsze 

spotkanie śniadaniowe z regionalnymi partnerami w celu poinformowania o projekcie POWERTY. 

Dla VIPA Justinas Bučys, ekspert z zespołu projektowego POWERTY, przedstawił 4 główne tematy: 

Innowacje technologiczne energii odnawialnej dla grup wrażliwych; Opracowanie nowych 

mechanizmów finansowania dla grup wrażliwych; Zmiany legislacyjne / ulepszenia celów projektu 

POWERTY; Zaangażowanie grup wrażliwych w wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

Podczas spotkania odbyła się burza mózgów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu 

omówienia głównych potrzeb, barier / ograniczeń oraz możliwych rozwiązań / najlepszych praktyk 

dotyczących pierwszego tematu, innowacje technologiczne energii odnawialnej dla grup 

wrażliwych. W spotkaniu wzięli udział następujący interesariusze regionalni: Przedstawiciele 

ministerstw: Ministerstwo Środowiska Republiki Litewskiej - Ramūnas Šveikauskas; Ministerstwo 

Zabezpieczenia Społecznego i Pracy - Svetlana Kulpina, Kristina Tumienė; Ministerstwo 

Środowiska Republiki Litewskiej -Virginija Pilipiene; Przedstawiciele firm: VŠĮ Atnaujinkime miestą 

- Evaldas Bračiulis, Elvyra Platūkienė; Agencje wiedzy: Stowarzyszenie Władz Lokalnych na Litwie 

- Gabriela Kuštan; Litewskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej - Vitas Mačiulis; Prawnicy: 

Stašaitis & partners lawyers - Eglė Pranckūnienė. 

Manchester (UK) gospodarzem pierwszego miedzyregionalnego 
spotkania projektu POWERTY 
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Te pierwsze międzyregionalne spotkanie 

projektu POWERTY odbyło się w Manchesterze 

w Wielkiej Brytanii w dniach 16-17 stycznia 

2020 r., którego gospodarzem był University of 

Manchester (UM). 

Spotkanie to dotyczyło wymiany dobrych 

praktyk między partnerami, a także kilku 

działań związanych z czterema tematami 

projektu POWERTY: (i) Nowe innowacyjne 

technologie energii odnawialnej, (ii) Nowe 

mechanizmy finansowania energii odnawialnej, 

(iii) Udoskonalenia w ramach regulacyjnych 

oraz (iv) wzmacnianie pozycji grup szczególnie 

wrażliwych i innowacje społeczne. 

Partnerzy mieli również okazję po raz pierwszy zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy  

w zakresie odnawialnych źródeł energii i ubóstwa energetycznego w każdym regionie, a także  

z głównymi barierami, potrzebami i możliwościami, jakie stwarza każdy region, co ułatwi 

tworzenie wspólnych inicjatyw, współpracy dwustronnej między różnymi partnerami  

i uczestniczącymi regionami. 

Podczas spotkania w Manchesterze partnerzy 

projektu POWERTY zrealizowali również 

wizytę studyjną w kompleksie 

mieszkaniowym Aaben, opracowanym przez 

One Manchester Housing Association. One 

Manchester jest największym pozarządowym 

dostawcą usług mieszkaniowych i usług 

komunalnych w Manchesterze. Jeden 

Manchester posiada obecnie ponad 12 000 

domów w centralnym, południowym i 

wschodnim Manchesterze. Aaben to nowa 

inwestycja obejmująca 105 domów, 

wszystkie dostępne do wynajęcia na rynku. 

Inwestycja składa się z mieszkań 1, 2 i 3 

pokojowych oraz kamienic z 3 sypialniami. 

Wszystkie mieszkania są ogrzewane i 

dostarczana ciepła woda za pomocą powietrznych pomp ciepła, które znajdują się na dachu 

inwestycji. Podczas wizyty partnerzy mieli okazję przyjrzeć się pracy pomp oraz porozmawiać  

z przedstawicielami One Manchester o wyzwaniach technicznych i społecznych związanych  

z zarządzaniem rozwojem. Wizyta podkreśliła wielopłaszczyznowe korzyści płynące  

z innowacyjnej instalacji energii odnawialnej dla dostawcy mieszkań socjalnych, takiego jak One 

Manchester, a także trudności finansowe, techniczne i społeczne związane z tym procesem. 

Jednym z głównych punktów dyskusji było to, że zaangażowanie i dyskusja z mieszkańcami przed 
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wprowadzeniem nowych form wytwarzania energii ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego 

wdrożenia infrastruktury. 

 

POWERTY na międzynarodowym 
wydarzeniu 

 

POWERTY jest prezentowana na MIĘDZYNARODOWEJ 

KONFERENCJI ZMIAN KLIMATU COP25. Andaluzyjska Agencja 

Energii, partner wiodący i koordynator projektu POWERTY, 

zaprezentowała projekt na konferencji ONZ poświęconej 

zmianom klimatycznym COP25 w Madrycie, w pawilonie SDG 

ONZ, 5 grudnia 2019 r., W ramach warsztatów poświęconych 

ubóstwu energetycznemu i zmianom klimatu. 

Instytut Oszczędności i Dywersyfikacji Energii (IDAE) i 

Ministerstwo Transformacji Ekologicznej (reprezentujące rząd 

hiszpański), a także różne podmioty, które są punktem 

odniesienia w walce z ubóstwem energetycznym w Hiszpanii i 

mają innowacyjne 

doświadczenia w 

zakresie wspólnego samooceny, konsumpcji, rehabilitacji 

energetycznej, zarządzaniu energią czy polityce 

społecznej, mającej na celu walkę z ubóstwem 

energetycznym i zmianami klimatycznymi, również wzięli 

udział w warsztatach organizowanych przez ECODES 

(interesariusz POWERTY). Podmioty te to Ecoserveis, 

ENDESA, Fundacja Czerwonego Krzyża i Naturgy oraz 

ECODES. 

 

 

 

 

  Uniwersytet w  Manchesterze 
 

Wydział Geografii Uniwersytetu w Manchesterze był zaszczycony mogąc gościć drugie spotkanie 

w ramach projektu POWERTY. Jesteśmy dużą instytucją prowadzącą intensywne badania 

naukowe, zlokalizowaną w ramach największego uniwersytetu w Wielkiej Brytanii. University of 

Manchester zatrudnia ponad 12 000 osób i ma ponad 40 000 studentów. Wśród swoich 

absolwentów wymienia 25 laureatów Nagrody Nobla. 
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Na Wydziale Geografii program POWERTY jest głównie koordynowany przez  członków Programu 

Ludzie i Energia w ramach Manchester Urban Institute. Ta grupa ma bogate doświadczenie (ponad 

20 lat) w badaniu ubóstwa energetycznego i sprawiedliwości, efektywności energetycznej  

i przechodzenia na zrównoważony rozwój w Europie i na świecie, poprzez ponad 40 projektów 

(łączna wartość> 15 milionów euro) finansowanych przez organizacje międzynarodowe, rządy 

krajowe, organizacje charytatywne i sektor prywatny. Oprócz innych inicjatyw Programu Ludzie i 

Energia koordynuje obecnie obserwatorium ubóstwa energetycznego UE oraz akcję COST 

„Europejskie ubóstwo energetyczne: współtworzenie programu i innowacje oparte na wiedzy”. 

Obecnie jesteśmy również mocno zaangażowani w projekt STEP IN Horyzont 2020, który ma na 

celu rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego poprzez żywe laboratoria (https://www.step-

in-project.eu). Stefan Bouzarovski - lider PEP - został ogłoszony „zwykłym bohaterem” w kampanii 

UE Protects (https://europa.eu/euprotects/content/prof-stefan-bouzarovski-0_en). 

Program Ludzie i Energia ma wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad i wkładu  

w opracowywanie i formułowanie efektywności energetycznej, wyłaczenia społecznego, energii 

odnawialnej, planowania urbanistycznego i rozwoju regionalnego oraz polityki dla ministerstw 

(np. Wielkiej Brytanii, USA, Bałkanów, Holandii, Chin, Kazachstan, RPA itp.), Organy 

międzynarodowe (Komisja Europejska, Bank Światowy, Międzynarodowa Agencja Energii, ONZ) 

oraz grupy rzeczników i ośrodki analityczne (Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych, 

Śródziemnomorska Platforma Ekologii Politycznej itp.). Program Ludzie i Energia był również 

zaangażowany w opracowywanie, wdrażanie i ocenę projektów dotyczących energii, rozwoju 

obszarów miejskich, zrównoważenia środowiskowego i wyłączenia społecznego (zarówno 

badawczego, jak i praktycznego) na całym świecie. Posiada bogate doświadczenie w 

rozpowszechnianiu i zaangażowaniu publicznym, w postaci pisania artykułów i raportów, 

obowiązków redakcyjnych i pracy w mediach społecznościowych. 

W Programie Ludzie i Energia ubóstwo energetyczne jest konceptualizowane jako szersze zjawisko 

miejskie i regionalne - wykraczające poza triadę dochodów, cen i efektywności energetycznej, 

która dominuje w większości tradycyjnej polityki i naukowego rozumienia problemu. Postrzegamy 

ubóstwo energetyczne przede wszystkim jako wyraz tego, jak organizowane jest życie społeczne 

i gospodarcze w naszych miastach i krajach oraz które grupy i miejsca są uznawane przez 

polityków za zasługujące na wsparcie, rozwój i dotacje w ramach polityki energetycznej. Nasz 

wkład w projekt POWERTY będzie dotyczył przede wszystkim pomocy w określeniu ram podejść 

do pomiaru ubóstwa energetycznego, identyfikacji dobrych praktyk w celu sprostania wyzwaniu, 

opracowaniu metodologii seminariów międzyregionalnych i analiz SWOT oraz wymianie wiedzy za 

pośrednictwem naszej rozległej międzynarodowej sieci ekspertów i interesariuszy. 

 Dowiedz się więcej o nas na: https://www.youtube.com/watch?v=WSrehZP76_E 

Nasz kanał na Twitterze jest pod adresem @uompep i @stefanbuzar. 
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This is the first edition of the POWERTY biannual newsletter. If you do not want to receive the POWERTY newsletters, please reply 

to this email writing “unsubscribe” in the subject line. 

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the Interreg Europe programme. The contents of this 

document are the sole responsibility of the Andalusian Energy Agency and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the 

European Union or of the Programme’s management structures. 

The Interreg Europe programme of the European Union is an initiative of territorial cooperation for the period 2014-2020 which aims to encourage 

cooperation between regions of the European Union. The aim is to help European regions to design and implement regional policies and programmess 

more effectively, particularly Growth and Jobs programmes of the European Structural Funds and Investment, but also programmes of the European 

Territorial Cooperation, through the exchange of experiences, knowledge and best practices between stakeholders of all European regions. The 

programme has four thematic objectives: research and innovation, SME competitiveness, low-carbon economy, the environment and resource 

efficiency. The Interreg Europe programme covers the entire territory of the European Union, Norway and Switzerland. 

POWERTY is part of the Interreg Europe programme (www.interregeurope.eu), with a total budget of 1.127.226 euros, and co-financed with European 

Regional Development Fund up to 83,7%. 
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