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I projektet EMPOWER har nio europeiska partnerorganisationer gått samman för att dela med sig av 
erfarenheter, lösningar och goda exempel när det gäller att hitta vägar för att minska 
koldioxidutsläppen. Det handlar inte bara om tekniska metoder, utan även om förhållningssätt, 
beslutsvägar och möjligheter till finansiering.   

Nu är EMPOWER i sin slutfas där säcken ska knytas ihop med en regional åtgärdsplan per partner som 
ska följas upp under den kommande projektperioden som kallas fas 2.  

Under hösten 2020 utarbetade partnerna sina regionala åtgärdsplaner som baseras på de erfarenheter 
och goda exempel som studerats under gemensamma workshops och studiebesök under projekttiden. 
Syftet med Interreg Europe-projekten är att lära av varandra och genom erfarenhetsutbyte påverka och 
förbättra de regionala och lokala mål- och policydokumenten  

De regionala åtgärdsplanerna som är slutförda är nu inskickade för granskning och godkännande av 
programsekretariatet. Några har redan blivit godkända, de övriga kommer bli klara under december 
2020. Därefter avslutas fas 1 I EMPOWER. 

Syftet med åtgärdsplanen är att stötta pågående aktiviteter inom energieffektivisering och innovative 
finansieringsmetoder i offentliga byggnader genom effektivare drift av byggnaderna. Målsättningen är 
att minska energianvändningen med åtminstone 10% och genom förbättrade måldokument uppnå 
långsiktiga resultat i respektive region.  

 



EMPOWER är ett femårigt, interregionalt projekt som startade januari 2017. Projektet siktar på att sänka utsläppen av 

koldioxid genom att dynamiskt övervaka energieffektiviteten i byggnader, med ett särskilt fokus på innovativa metoder 

för finansiering. Projektet består av 9 partner från Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige, Polen, Tyskland 

och Spanien. Projektet godkändes ett anslag på € 1.90 m av Interreg Europe Programme, genom den Europeiska Regionala 

utvecklingsfonden.  

  
För mer information om  EMPOWER, besök www.interregeurope.eu/empower  
eller följ oss på Twitter https://twitter.com/interregempower  
och Facebook https://www.facebook.com/Empower0/   
 
   
  FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 
    

  Energikontor Sydost, Växjö 
  Lena Eckerberg, lena.eckerberg@energikontorsydost.se  
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