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ENNEREG 

Regiony na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju

Jak Regiony ucz¹ siê, inspiruj¹ i wymieniaj¹ doœwiadczenia 
w ramach projektu ENNEREG?

Regiony 202020- 
Zasoby online

Warsztaty i 
konferencje

Interaktywny przewodnik 
opisuj¹cy poszczególne kroki 
przy wdra¿aniu Planu Dzia³añ 
dla Zrównowa¿onego Rozwoju

doœwiadczenie, przyk³ady dobrych praktyk 

12 regionów 
partnerskich

12 regionów 
uczestnicz¹cych w 

ENNEREG

Regiony pionierskie 
na œcie¿ce 

Zrównowa¿onego 
Rozwoju

nowe regiony 
partnerskie

Istniej¹ca wiedza 
i doœwiadczenie

Reakcja 

Bezpoœrednie doradztwo

INSPIRACJA

PO CO DO NAS DO£¥CZYÆ?
? zobacz jak europejskie regiony mog¹ pomóc w osi¹gniêciu unijnych 
celów: 3 x 20
?nawi¹¿ znajomoœci z uczestnikami zagranicznych rynków 
energetycznych
?wymieniaj doœwiadczenie i wiedzê
?korzystaj z powi¹zañ z inicjatywami: Porozumienie Burmistrzów i 
ManagEnergy
? powielaj istniej¹ce przyk³ady dobrych praktyk
? pozwól liderom uczyæ Ciê i prowadziæ na drodze do zrównowa¿onego 
rozwoju
? podziel siê z innymi wiedz¹ i doœwiadczeniem
? przygotuj Plan Dzia³ania na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju
?rozpocznij projekty maj¹ce na celu rozwój zrównowa¿onej gospodarki 
energetycznej
? inspiruj i daj siê zainspirowaæ!
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Ba³tycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
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ENNEREG
Regiony na rzecz 
Zrównowa¿onego Rozwoju

to europejski projekt nale¿¹cy 
do programu Inteligentna Energia 
dla Europy (IEE). 
ENNEREG ma na celu 
ustanowienie sieci europejskich 
regionów - Regiony 202020 - które 
nastêpnie opracuj¹ i wdro¿¹ Plany 
Dzia³añ na rzecz Zrównowa¿onego 
Rozwoju i projekty maj¹ce na celu 
zrównowa¿ony rozwój regionu.

W maju 2010r. 12 regionów 
przyst¹pi³o do projektu ENNEREG. 
Te regiony, pocz¹wszy od Grecji i 
Portugalii, a¿ do Walii, bêd¹ dzieliæ 
siê wiedz¹ i doœwiadczeniem aby 
stworzyæ Plany Dzia³añ. 

Regionów 
uczestnicz¹cych w 

projekcie ENNEREG12

Dzia³ania podejmowane przez regiony nale¿¹ce 
do projektu ENNEREG obejmuj¹ nastêpuj¹ce 
zagadnienia:

Budownictwo efektywne energetycznie

Efektywnoœæ energetyczna w przemyœle

Produkty efektywne energetycznie

Zrównowa¿ony transport

Odnawialne Ÿród³a energii

Us³ugi energetyczne

Edukacja energetyczna

Monitoring energetyczny

Inspiracja i wymiana doœwiadczeñ
Doœwiadczenie 12 regionów uczestnicz¹cych w projekcie ENNEREG 
zostanie wsparte wiedz¹ innych regionów, które ju¿ s¹ w trakcie 
opracowywania i wdra¿ania Planów Dzia³añ na rzecz Zrównowa¿onego 
Rozwoju. Te pionierskie regiony bêd¹ wspólnie inspirowaæ i uczyæ 
pozosta³e europejskie regiony poprzez sieæ replikacji Regiony202020.

4 g³ówne kroki na drodze do 
Europejskiej Zrównowa¿onej Gospodarki Energetycznej

Regiony ENNEREG daj¹ przyk³ad pozosta³ym
12 pionierskich regionów uczestnicz¹cych w projekcie 
ENNEREG bêdzie wymieniaæ doœwiadczenia...
...pokazuj¹c stopniowo jak stworzyæ Regionalny Plan 
Dzia³añ na rzecz Zrównowa¿onej Energetyki...
...w oparciu o przyk³ady dobrych praktyk 

Replikacja
Regiony ENNEREG zapewni¹ pomoc 12 regionom 
partnerskim...
...oraz seminaria i informacje dla pozosta³ych 
regionów...
...tak, aby ka¿dy region europejski móg³ wdra¿aæ ideê 
Zrównowa¿onego Rozwoju

Wymiana doœwiadczeñ poprzez europejsk¹ sieæ 
Regiony202020 - www.regions202020.eu
Do³¹cz aby korzystaæ z:
- wymiany doœwiadczeñ
- interaktywnego Przewodnika
- bazy wiedzy: przyk³adów dobrych praktyk, filmów, narzêdzi

Powi¹zanie z innymi inicjatywami europejskimi
Wiadomoœci z innych projektów IEE oferuj¹ce:
- wsparcie dla zainteresowanych regionów i 
spo³ecznoœci
- pomoc w przyst¹pieniu do Porozumienia Burmistrzów
- powi¹zanie z wydarzeniami i us³ugami ManagEnergy

http://www.regions202020.eu
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