
 

EnercitEE 
European networks, experience and recommendations 
helping cities and citizens to become Energy Efficient 
 
Pakiet klimatyczno-energetyczny UE jest uważany za 
kluczowy dla zwiększenia wydajności energetycznej  
i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w Europie. Trzy cele 
znane jako 20-20-20 to: zwiększenie o 20% udziału energii 
ze źródeł odnawialnych do 2020 r., w porównaniu  
z poziomem z 1990 r., oraz redukcja zużycia energii i emisji 
CO2 o 20%. 
EnercitEE ma realizować cele UE dotyczące wydajności 
energetycznej na poziomie praktycznym. Projekt, wdrażany  
w ramach programu INTERREG IVC, wykorzystuje 
doświadczenia i istniejące sieci, które powstały przy okazji 
realizacji poprzednika EnercitEE, projektu enercy’regio. 
Głównym celem projektu EnercitEE jest identyfikacja, analiza 
i transfer najlepszych praktyk, wymiana doświadczeń oraz 
przeprowadzenie niewielkich działań pilotażowych w celu 
wspierania samorządów i mieszkańców w zwiększaniu 
wydajności energetycznej. 
Praktyczne wytyczne i rekomendacje sporządzone w ramach 
EnercitEE pomogą dostarczyć wartościową pomoc regionom 
europejskim chcącym udoskonalić swoją wydajność 
energetyczną i strategie. 
 

Partnerzy Projektu  
Partner Wiodący 
Saksonia, Niemcy  
Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska Saksonii 
Werner Sommer 
Tel.: +49 351 564 2220 
e-mail: werner.sommer@smul.sachsen.de 
www.smul.sachsen.de 
 
Biuro Koordynacji Projektu 
Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii 
Anja Barth 
Tel.: +49 351 2612 5509 
e-mail: anja.barth@smul.sachsen.de 
www.enercitee.eu 
 

Partnerzy Regionalni 
Smaland med Öarna, Blekinge, Szwecja 
Energikontor Sydost – Agencja Energetyczna 
Południowowschodniej Szwecji 
Hans Gulliksson 
Tel.: +46 470 72 33 21 
e-mail: hans.gulliksson@energikontorsydost.se 
www.energikontorsydost.se 
 
Emilia-Romania, Włochy 
ASTER 
Stefano Valentini 
Tel.: +39 051 639 8124 
e-mail: stefano.valentini@aster.it 
www.aster.it 
 
Górna Sabaudia, Francja 
Władze samorządowe Górnej Sabaudii 
François Wurtz 
Tel.: +33 4 50 33 5162 
e-mail: Francois.WURTZ@cg74.fr 
www.cg74.fr 
 
Kreta, Grecja 
Regionalna Agencja Energetyczna Krety 
Dr Nikolaos Zografakis 
Tel.: +30 2810 224 854 
e-mail: enrg_bur@crete-region.gr 
www.crete-region.gr 
 
Dolny Śląsk, Polska 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Arkadiusz Suliga 
Tel.: +48 71 770 4168 
e-mail: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl 
www.dolnyslask.pl 
 
Emilia Romania, Włochy 
Regionalna Rada Działań ds. Produkcji, Handlu i Usług 
Attilio Raimondi 
Tel.: +39 051 5276348 
e-mail: ARaimondi@regione.emilia-romagna.it 
www.regione.emilia-romagna.it 
 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.enercitee.eu 
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Podprojekty 
 

Jednym z istotnych elementów każdego miniprogramu 
INTERREG IVC jest wybór podprojektów w ramach 
naborów. Zatwierdzone propozycje są wspólnie 
realizowane przez uczestników z co najmniej trzech 
różnych regionów.  
 
 
Podprojekty w założeniu mają na celu udoskonalanie 
lokalnych i regionalnych strategii w dziedzinie wydajności 
energetycznej wśród mieszkańców i na poziomie władz i 
instytucji lokalnych. Ponadto powinny wspierać wymianę 
doświadczeń i promować przykłady najlepszych praktyk.  
 
 
Podprojekty EnercitEE jako grupę docelową mogą obrać 

mieszkańców lub władze lokalne. Wnioski aplikacyjne na 
podprojekty muszą odnosić się do jednego z dwunastu 
priorytetów tematycznych: 

 

Cel projektu  
 
EnercitEE przyczyni się do udoskonalenia lokalnych  

i regionalnych polityk i strategii oraz zapewni pomoc  
w transferze wiedzy w dziedzinie wydajności 
energetyczneji zrównoważonego transportu. 
 
 
 

Zakres 
 
EnercitEE jest realizowany jako miniprogram we 

współpracy z 7 siedmioma partnerami z 6 europejskich 
regionów. Długotrwałość rezultatów projektu zostanie 
zapewniona dzięki zaangażowaniu w jego działania 
polityków i konsumentów. 
 
Wymiana doświadczeń będzie stanowić kluczową część 
miniprogramu: partnerzy opracują instrumenty 
udoskonalenia polityki regionalnej, studium przypadków, 
przykłady najlepszych praktyk oraz zorganizują sesje 
szkoleniowe i seminaria komponentowe. 
 

Priorytety tematyczne  
dla podprojektów 
 
Wydajność energetyczna wśród mieszkańców: 
SP 1 Strategie transferu wiedzy dotyczącej wydajności 

energetycznej (lokalne doradztwo i sieci energ.)  
SP 2 Strategie podnoszenia świadomości (konkursy  

i gry dotyczące wydajności energetycznej) 
SP 3  Strategie sieciowe dla wydajności energetycznej 

mieszkańców i rynków lokalnych (podmioty 
promujące wydajność energ. na rynkach lokalnych) 

SP 4  Promocja i wymiana przykładów najlepszych 

praktyk dotyczących wydajności energetycznej 
wśród mieszkańców 

SP 5  Wymiana instrumentów motywacyjnych  

i programów dotacji dla mieszkańców 
SP 6  Strategie i plany dotyczące wydajnej energetycznie 

komunikacji i transportu 
 

Wydajność energetyczna na poziomie lokalnym: 
SP 7 Instrumenty szkoleniowe dotyczące wydajności 

energetycznej dla pracowników instytucji 
publicznych i wymiana wiedzy 

SP 8  Instrumenty finansowania jako strategie dla władz 

lokalnych 
SP 9   Strategie poprawy zużycia energii w budynkach 

publicznych 
SP 10  Regionalne strategie łagodzenia zmian klimatu  

i adaptacji – wymiana pracowników samorządów 
SP 11 Poprawianie lokalnych strategii energetycznych – 

staże towarzyszące („job shadowing”)  
w samorządach 

SP 12  Nowe instrumenty planowania i wdrażania strategii 
energetycznych na poziomie lokalnym 

Nabór na Podprojekty 

 
 
Zostaną zorganizowane dwa międzyregionalne nabory na 
podprojekty:  

 
I Nabór na Podprojekty: czerwiec 2010 – wrzesień 2010 
II Nabór na Podprojekty: styczeń 2011 – kwiecień 2011 

 
Propozycje podprojektów muszą zostać złożone przez 
partnerów pochodzących z co najmniej trzech regionów 
partnerskich EnercitEE.  

 
Uczestnicy muszą posiadać swoją siedzibę na obszarze 
geograficznym reprezentowanym przez Partnerów 
Regionalnych EnercitEE. Jedynie podmioty publiczne lub 

podmioty prawa publicznego mogą brać udział  
w podprojektach. Oznacza to m.in.: władze lokalne  
i regionalne, publiczne agencje zajmujące się sprawami 
energetycznymi, niektóre organizacje non-profit, szkoły 
wyższe i stowarzyszenia. 
 
Wnioski aplikacyjne na podprojekty należy składać 
wyłącznie w języku angielskim.  
 
Wszystkie wymagane dokumenty są zamieszczone na 
stronie: www.enercitee.eu  
 


