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CELE PROJEKTU
Wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz wyczerpujące się zapasy jej nośników sprawiają, iż konieczne jest wprowadzanie sposobów
jej oszczędzania i efektywniejszego użycia. Założeniem projektu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów unijnej Dyrektywy 2006/32/EC
w sprawie efektywności wykorzystania energii i usług energetycznych, w której Państwa Członkowskie zobowiązały się do oszczędności na
poziomie 9% energii dostarczanej odbiorcom końcowym w okresie 9 lat od wejścia w życie dyrektywy. W ramach projektu cele te mają być
realizowane przez opracowanie Regionalnych Planów Działania w 8 regionach Europy oraz ich promocję.. Działania te mają na celu
przełamywanie barier związanych z brakiem informacji oraz motywowanie konsumentów energii elektrycznej do podejmowania kroków
podnoszących efektywność wykorzystania elektryczności i zainicjowanie działań skutkujących konkretnymi oszczędnościami.

GRUPY ZAINTERESOWANIA
◊
◊
◊
◊
◊
◊

gospodarstwa domowe oraz rolnicy i przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością rolniczą,
lokalni dystrybutorzy energii elektrycznej,
regionalne i lokalne władze samorządowe,
placówki oświatowe,
producenci oraz dystrybutorzy urządzeń AGD, sprzętu RTV oraz elektronicznego i komputerowego,
instytucje badawcze zajmujące się badaniem efektywności wykorzystania energii elektrycznej oraz
agencje poszanowania energii,
◊ organizacje konsumenckie i agencje doradztwa rolniczego.

DZIAŁANIA
◊ opracowanie tabel porównawczych, tzw. benchmarkingowych, średniego zużycia energii elektrycznej
przez gospodarstwa domowe oraz indywidualne gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne,
◊ udostępnienie narzędzia internetowego służącego do obliczenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
◊ wydanie i upowszechnienie broszury adresowanej do osób prowadzących gospodarstwa domowe na
temat racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w domu, między innymi przegląd dostępnych
na rynku taryf oraz wskazówki dotyczące zakupu i właściwego użytkowania urządzeń AGD, RTV,
oświetlenia i innego sprzętu domowego w celu zmniejszenia zużycia prądu,
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◊ wydanie i upowszechnienie broszury dla rolników i przedsiębiorstw rolnych omawiającej między innymi energooszczędne silniki elektryczne, oświetlenie i rolnicze urządzenia o napędzie elektrycznym
wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich właściwej eksploatacji prowadzącej do oszczędności energii
elektrycznej,
◊ opracowanie listy środków (prawnych, finansowych, medialnych, szkoleniowych) dla osiągnięcia
bardziej racjonalnego użytkowania energii elektrycznej w regionie,

80-298 Gdańsk,
ul. Budowlanych 31

◊ lokalne upowszechnienie zasad korzystania z elektryczności poprzez broszury, prezentację komputerową i inne materiały drukowane oraz organizację seminarium,
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◊ przeprowadzenie medialnej kampanii społecznej pod hasłem „ minus 10 %” propagującej osiągnięcie
przez odbiorców końcowych energii 10 % obniżenia jej zużycia.

www.bape.com.pl
strona europejska projektu:

www.efficient-electricity.info
Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej ulotki leży
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Projekt graficzny i druk: BAPE, Gdańsk 2007.

PARTNERZY PROJEKTU
Austria
O. Ö. Energiesparverband (ESV)
Francja
ARENE Agence Regionale de l’Evironment et
de l’Energie d’IIle-de-France (ARENE)
Polska
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
(BAPE)

Czechy
Energy Centre Ceske Budejovice
(ECCB)

Niemcy

•

GERTEC GmbH Ingenieeurgesellschaft (Gertec)

Hiszpania

•

Sächsiches Landesamt für Umwelt &

•
•

Geologie (LfUG)

Gobierno de Navarra (GN)

ESCAN S.A. (ESCAN)
Szwecja
KanEnergi Sweden AB (KanEnegi)

•

Wuppertal Institut (WI)

Unia Europejska
European Federation of Regional Energy
and Environment Agencies (FEDARENE)

