
Lokalt arbete 
för effektiv 
energianvändning

European networks, 
experience and 
recommendations helping 
cities and citizens  
to become  

Energy Efficient

Partners i EnercitEE
Huvudkoordinator
Sachsen, Tyskland 
State Ministry for the Environment and Agriculture of Saxony
Werner Sommer
Telefon: +49 351 564 2220
E-post: werner.sommer@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de

Projektsamordnare
Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology
Anja Barth
Telefon: +49 0351 2612 5509
E-post: anja.barth@smul.sachsen.de
www.enercitee.eu

Regionala partners
Småland (Kalmar/Kronoberg)/Blekinge, Sverige
Energikontor Sydost AB 
Hans Gulliksson/Mia Stavert
Telefon: +46 470 72 33 20
E-post: hans.gulliksson@energikontorsydost.se
www.energikontorsydost.se

Emilia-Romagna, Italien
ASTER
Stefano Valentini
Telefon: +39 051 639 8124
E-post: stefano.valentini@aster.it
www.aster.it

Haute-Savoie, Frankrike
Haute-Savoie local authorities
François Wurtz
Telefon: +33 (0)4 50 33 5162
E-post: Francois.WURTZ@cg74.fr
www.cg74.fr

Kreta, Grekland
Regional energy agency of Crete
Nikolas Zografakis
Telefon: +30 2810 224 854
E-post: enrg_bur@crete-region.gr
www.crete-region.gr

Nedre Schlesien, Polen
Marshal’s Office of Lower Silesia Voivodeship
Mr Arkadiusz Suliga
Telefon: +48 71 770 4168
E-post: arkadiusz.suliga@umwd.pl
www.dolnyslask.pl

Emilia-Romagna, Italien
Regional Council for Productive Activities, Commerce, Tourism
Attilio Raimondi
Telefon: +39 051 5276348
E-post: ARaimondi@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Mer information finns på 
www.enercitee.eu 

EnercitEE
EU:s energi- och klimatpaket är nyckeln till ett energieffektivt 
Europa med låga utsläpp av koldioxid. De tre övergripande 
målen, allmänt kända som 20-20-20, innebär att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 20 % till 2020 jämfört med nivån 
1990, andelen förnybar energi ska öka till 20 % och energi-
förbrukningen ska minska med 20 %. 

EnercitEE ska medverka till att genomföra EU:s klimatmål 
i praktiken. Projektet som genomförs inom ramen för EU-                             
programmet INTERREG IVC bygger på erfarenheter och 
nätverk från föregångaren enercy’regio i samma program.

EnercitEE ska identifiera, analysera och sprida goda exempel, 
främja utbyte av erfarenheter och genomföra mindre  
pilotprojekt. Arbetet syftar till att utveckla det lokala arbetet för  
effektiv energianvändning bland såväl medborgare som offentliga 
lokala och regionala aktörer. 

Handböcker och rekommendationer som tas fram inom  
EnercitEE kan vara värdefulla hjälpmedel för regionerna i Europa 
i deras arbete med att uppfylla energi- och klimatmålen.  
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Övergripande mål   
EnercitEE ska bidra till att förbättra det lokala och regionala  
arbetet med energieffektivisering och hållbara transporter samt 
medverka till kunskapsspridning

Arbetssätt och 
fokus
EnercitEE genomförs som ett miniprogram med sju partners 
från sex europeiska regioner. Det praktiska arbetet kommer att 
genomföras i tolv subprojekt där aktörer verksamma i partner- 
regionerna kommer att genomföra individuella subprojekt 
med fokus på energieffektiva medborgare och energieffektiva  
offentliga lokala aktörer.

Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring är grundläggande 
byggstenar i miniprogrammet. Både det övergripande arbetet 
i programmet och i delprojekten kommer att resultera i gräns-
överskridande metodutveckling, fallstudier, goda exempel 
och policydokument. Starkt fokus kommer att läggas på  
utbildningsaktiviteter som workshops och seminarier för såväl 
tjänstemän, politiker som medborgare. 

Genom att både medborgare och offentliga aktörer medverkar 
i programmet möjliggörs långsiktiga och långtgående resultat.

Subprojekten
Två ansökningsomgångar för subprojekt kommer att utlysas 
under 2010–2011. Subprojekten genomförs gemensamt av 
deltagare från minst tre olika regioner.

Det huvudsakliga syftet med subprojekten är att vidareutveckla  
lokala och regionala policyer för energi och hållbara transporter. 
Projekten ska också främja erfarenhetsutbyte och goda  
exempel där såväl medborgare som offentliga aktörer med-
verkar.

Utlysning av ansöknings-
omgångar
Två ansökningsomgångar är planerade:

1:a utlysningen:  juni–september 2010
2:a utlysningen:  januari–april 2011

Subprojekten ska involvera partners från minst tre av 
partnerregionerna i EnercitEE. 

Deltagare kan vara lokala och regionala myndigheter, 
vissa ideella organisationer och föreningar, icke vinst-
drivande organisationer samt universitet och forsknings- 
institut.

Ansökningar ska vara skrivna på engelska. 

 

 

Alla dokument finns att ladda ner på webbplatsen  
www.enercitee.eu

Kontaktpersoner i Sverige:
Hans Gulliksson 
0470-72 33 21, 070-620 83 03
hans.gulliksson@energikontorsydost.se

Mia Stavert 
0470-72 33 62, 073-438 91 20
mia.stavert@energikontorsydost.se

Energikontor Sydost
Framtidsvägen 10A
351 96 Växjö

Subprojekt inom EnercitEE kan ha medborgare eller lokala offentliga  
aktörer som målgrupp. Ansökningar om subprojekt ska vara  
inriktade på ett av tolv åtgärdsområden: 

Energieffektiva medborgare 
SP 1 Strategier för kunskapsöverföring om effektiv 
 energianvändning (lokal energirådgivning och nätverk)

SP 2  Ökad medvetenhet om energi genom tävlingar och spel

SP 3  Strategier för att genom nätverk stimulera 
 energieffektiva medborgare på den lokala marknaden

SP 4  Främjande av erfarenhetsutbyte och spridning av 
 medborgarnas goda exempel på effektiv 
 energianvändning

SP 5  Utbyte kring metoder för stimulansåtgärder och 
 energieffektiviseringsbidrag 

SP 6 Strategier och planer för hållbara transporter och 
 mobilitet 

Energieffektiva offentliga lokala aktörer
SP 7 Kompetensutveckling och kunskapsutbyte om effektiv
 energianvändning 

SP 8 Finansieringsmodeller som policyer för lokal 
 energipolitik

SP 9 Strategier för effektiv energianvändning i offentliga 
 byggnader

SP 10 Erfarenhetsutbyte kring regionala klimatstrategier  

SP 11 Utveckling av det lokala policy- och strategiarbetet för 
 effektiv energianvändning genom ”job shadowing” 

SP 12 Metodutveckling för lokal energiplanering och 
 genomförande

Prioriterade områden 
för subprojekt 
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