
 

EnercitEE 
“Ευρωπαϊκά δίκτυα, Εµπειρίες και Συστάσεις σε πόλεις και 
πολίτες για να γίνουν Ενεργειακά Αποδοτικοί” 
Το σύνολο των µέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίµα 
και την Ενέργεια θεωρείται το βασικό εργαλείο για µια Ευρώπη 
ενεργειακά αποδοτική και χαµηλού άνθρακα. Οι τρεις βασικοί
στόχοι έχουν γίνει ευρύτερα γνωστοί ως οι στόχοι 20-20-20: 20% 
µείωση των αερίων εκποµπών που συµβάλλουν στο φαινόµενο 
του θερµοκηπίου, 20% αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και 20% µείωση της κατανάλωσης ενέργειας
έως το 2020 (σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990).  
Το έργο EnercitEE επιδιώκει την υλοποίηση των στόχων της 
Ε.Ε. στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το έργο, το
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος 
INTERREG IVC, αξιοποιεί τις εµπειρίες και τα υπάρχοντα δίκτυα 
του προηγούµενου σχετικού έργου enercy’regio. 
Το έργο EnercitEE θα καταγράψει, θα αναλύσει και θα
µεταφέρει καλές πρακτικές, θα προωθήσει την ανταλλαγή 
εµπειριών και θα υλοποιήσει µικρά πιλοτικά έργα για την αύξηση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας των τοπικών αρχών και των 
πολιτών τους.   
Οι πρακτικές οδηγίες και οι συστάσεις χάραξης πολιτικής, στα
πλαίσια του έργου EnercitEE, θα αποτελέσουν πολύτιµη βοήθεια 
στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες για την επίτευξη του στόχου της 
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και των συναφών 
πολιτικών.  

Εταίροι  
Επικεφαλής Εταίρος  
Σαξονία, Γερµανία  
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Σαξονίας - Γερµανία 
κ. Werner Sommer 
Τηλέφωνο: +49 351 564 2220 
Email: werner.sommer@smul.sachsen.de 
www.smul.sachsen.de 
 
Γραφείο Συντονισµού του Έργου 
Γραφείο Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Γεωλογίας της Σαξονίας - 
Γερµανία 
κα. Anja Barth 
Τηλέφωνο: +49 351 2612 5509 
Email: anja.barth@smul.sachsen.de 
www.enercitee.eu 
 

Περιφερειακοί Εταίροι 
Κρήτη, Ελλάδα 
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης  
∆ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης 
Τηλέφωνο: +30 2810 224 854 
Email: enrg_bur@crete-region.gr 
www.crete-region.gr 
 
Smaland med Öarna, Blekinge, Σουηδία 
Energikontor Sydost - Energy Agency for southeast Sweden 
κ. Hans Gulliksson 
Τηλέφωνο: +46 470 72 33 21 
Email: hans.gulliksson@energikontorsydost.se 
www.energikontorsydost.se 
 
Emilia Romagna, Ιταλία 
ASTER 
κ. Stefano Valentini 
Τηλέφωνο: +39 051 639 8124 
Email: stefano.valentini@aster.it 
www.aster.it 
 
Haute-Savoie, Γαλλία 
Haute-Savoie local authorities 
κ. François Wurtz 
Τηλέφωνο: +33 4 50 33 5162 
Email: Francois.WURTZ@cg74.fr 
www.cg74.fr 
 
Lower Silesia, Πολωνία 
Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship 
κ. Arkadiusz Suliga 
Τηλέφωνο: +48 71 770 4168 
Email: arkadiusz.suliga@umwd.pl 
www.dolnyslask.pl 
 
Emilia Romagna, Ιταλία 
Regional Council for Productive Activities, Commerce, Tourism 
κ. Attilio Raimondi 
Τηλέφωνο: +39 051 5276348 
Email: ARaimondi@regione.emilia-romagna.it 
www.regione.emilia-romagna.it 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα: 
www.enercitee.eu 
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Υποπρογράµµατα 
 

Στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG IVC τα
υποπρογράµµατα επιλέγονται µέσω ανοικτών 
Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων. Τα εγκεκριµένα
υποπρογράµµατα διεξάγονται από κοινού από 
συµµετέχοντες από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
ευρωπαϊκές περιφέρειες. 
 
 
Τα υποπρογράµµατα θα βελτιώσουν τις τοπικές και
περιφερειακές πολιτικές στο πεδίο της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των πολιτών και των τοπικών αρχών. 
Επιπλέον, θα ενισχύσουν την ανταλλαγή εµπειριών και θα 
προωθήσουν τις καλές πρακτικές. 
 
 
Οι οµάδες στόχοι των υποπρογραµµάτων του έργου
EnercitEE θα είναι είτε οι πολίτες είτε οι τοπικές αρχές. Η
θεµατολογία των υποπρογραµµάτων πρέπει να
αντιστοιχεί σε µια από τις ακόλουθες δώδεκα (12) 
θεµατικές προτεραιότητες: 

 

Ο Στόχος µας  
 
Το έργο EnercitEE θα συνεισφέρει στη βελτίωση των
τοπικών και περιφερειακών πολιτικών και στη µεταφορά
τεχνογνωσίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις 
βιώσιµες µεταφορές. 
 
 

Σκοπός  
 
Το έργο EnercitEE υλοποιείται ως ένα µίνι-πρόγραµµα µε
τη συµµετοχή επτά (7) εταίρων από έξι (6) Ευρωπαϊκές 
Περιφέρειες. Τα αποτελέσµατα του έργου θα είναι µακράς
διαρκείας µέσω της άµεσης εµπλοκής των υπευθύνων
χάραξης πολιτικής και των καταναλωτών - πολιτών στις 
δραστηριότητες του προγράµµατος.  
 
Η ανταλλαγή εµπειριών θα είναι ένα ουσιώδες τµήµα του
µίνι-προγράµµατος: οι εταίροι θα αναπτύξουν εργαλεία 
χάραξης πολιτικής, καλές πρακτικές, µελέτες 
περιπτώσεων και θα οργανώσουν εκπαιδευτικές 
συνεδρίες και θεµατικά σεµινάρια. 
 

Θεµατικές προτεραιότητες 
των υποπρογραµµάτων 
 
Ενεργειακά Αποδοτικοί Πολίτες: 
SP 1 Στρατηγικές Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα (Συµβουλές για την τοπική διαχείριση και 
δικτύωση ενέργειας) 

SP 2 Πολιτικές Αύξησης της Ενηµέρωσης και Πληροφόρησης 
 (∆ιαγωνισµοί και παιχνίδια για την Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα) 
SP 3  Στρατηγικές δικτύων για Ενεργειακά Αποδοτικούς πολίτες 

στις τοπικές αγορές (Ενεργειακά αποδοτικοί φορείς στις 
τοπικές αγορές) 

SP 4  Προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας µεταξύ πολιτών  

SP 5  Ανταλλαγή κινήτρων και επιδοτούµενων προγραµµάτων 
για πολίτες  

SP 6  Στρατηγικές και σχέδια για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα 
στην κινητικότητα και τις µεταφορές 

 

Ενεργειακά Αποδοτικές Τοπικές Αρχές: 
SP 7 Εκπαιδευτικά εργαλεία Ενεργειακής Αποδοτικότητας για 

το προσωπικό των δηµοσίων υπηρεσιών και ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας 

SP 8  Εργαλεία χρηµατοδότησης ως πολιτικές για τις τοπικές 
αρχές 

SP 9   Στρατηγικές για τη βελτίωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης στα δηµόσια κτίρια  
SP 10  Περιφερειακές πολιτικές για την αντιµετώπιση της

κλιµατικής αλλαγής – υλοποίηση ανταλλαγών
προσωπικού των τοπικών αρχών  

SP 11 Βελτίωση των τοπικών ενεργειακών πολιτικών –
επιµόρφωση και πρακτική άσκηση σε οργανισµούς και 
Ο.Τ.Α. 

SP 12  Νέα εργαλεία σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής 
ενεργειακής πολιτικής  

Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων 
 
∆υο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
διαπεριφερειακών υποπρογραµµάτων θα 
πραγµατοποιηθούν: 

 
1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2010 –
Σεπτέµβριος 2010 
2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: Ιανουάριος
2011 – Απρίλιος 2011 

 
Οι προτάσεις των υποπρογραµµάτων πρέπει να
υποβληθούν από υποψήφιους τουλάχιστον από τρεις 
διαφορετικές ευρωπαϊκές περιφέρειες που συµµετέχουν 
στο έργο EnercitEE.  
 
Οι συµµετέχοντες στα υποπρογράµµατα πρέπει να 
προέρχονται από τις περιοχές των Περιφερειακών 
Εταίρων του έργου EnercitEE. Μόνο δηµόσιοι οργανισµοί
ή οργανισµοί δηµοσίου δικαίου µπορούν να 
συµµετάσχουν στα υποπρογράµµατα. Οι συµµετέχοντες
µπορεί να είναι τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
ενεργειακά κέντρα, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, 
πανεπιστήµια και ενώσεις / συνεταιρισµοί. 
 
Οι προτάσεις των υποπρογραµµάτων θα 
υποβληθούν µόνο στα Αγγλικά. 
 
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του έργου: www.enercitee.eu 


