Europejska Nagroda Energetyczna
Optymalizacja i skuteczne wdrażanie działań z zakresu gminnej polityki energetycznej i klimatycznej
Decyzja o przystąpieniu

Europejska Nagroda Energetyczna (European Energy Award - eea) to
system zarządzania jakością i certyﬁkacji dla gmin zaangażowanych w
zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. Od
planowania przestrzennego, przez dostawy energii i transport, po
komunikację i współpracę - eea stanowi najbardziej kompleksowy
system zarządzania jakością dla gmin w zakresie efektywności
energetycznej. Obejmuje pełen zakres sprawdzonych środków
poszanowania energii i ochrony klimatu, które mogą podjąć gminy.
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Sukces programu eea opiera się na 3 głównych ﬁlarach: Proces. Eea to
ciągły proces porządkujący i wspierający gminy w identyﬁkowaniu,
planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu działań związanych z ochroną
klimatu. Ludzie. Interdyscyplinarny zespół energetyczny działa jako
"motor" procesu i łączy wiedzę i umiejętności. Zespół jest wspierany
przez przeszkolonego doradcę eea. Instrumenty. Wszystkie
uczestniczące gminy uzyskują dostęp online do narzędzia eea
wpierającego zarządzanie w gminie wraz z katalogiem kryteriów,
ułatwiających planowanie zadań. Odpowiednie kryteria są
standaryzowane na poziomie europejskim, ale dostosowane na
poziomie lokalnym - pozwala to na międzynarodową analizę
porównawczą, która uwzględnia potencjał gmin do działania.

stworzenie Zespołu
Energetycznego

Proces eea

Kraje uczestniczące w eea
Austria

Liechtenstein

Francja

Luksemburg

Niemcy

Monako

Włochy

Szwajcaria

Kraje pilotażowe
Maroko, Rumunia, Ukraina, Belgia, Grecja, Polska, Chorwacja

Projekt ten otrzymał doﬁnansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 - program badań i innowacji w ramach umowy o doﬁnansowanie nr 754104.
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego opracowania ponoszą jego autorzy. Treść ta odzwierciedla jedynie opinię jej autorów, a zarówno EASME,
jak i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Horyzont 2020
"Horyzont 2020" to największy unijny program w zakresie badań i innowacji,
z budżetem ok. 80 miliardów euro, dostępnym przez 7 lat (2014-2020). Jest to
instrument ﬁnansowy wdrażający Unię innowacji, sztandarową inicjatywę
strategii "Europa 2020", mającą na celu zabezpieczenie globalnej
konkurencyjności Europy. Możliwości ﬁnansowania w ramach programu
"Horyzont 2020" określono w wieloletnich programach roboczych, które
obejmują znaczną większość dostępnego wsparcia. Projekt IMPLEMENT Poprawa lokalnej polityki energetycznej i klimatycznej poprzez zarządzanie
jakością i certyﬁkację został sﬁnansowany w ramach programu Horyzont 2020.
Budżet projektu: 1,4 mln

Czas trwania projektu: 4 lata

Więcej informacji o programie: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

O projekcie IMPLEMENT
Celem projektu IMPLEMENT jest wdrożenie systemu zarządzania jakością
i certyﬁkacji European Energy Award (eea) w Belgii, Chorwacji, Grecji i Polsce,
poprzez stworzenie niezbędnych struktur w gminach w nowych regionach
docelowych. W ramach projektu 30 pilotażowych gmin będzie dalej rozwijać
i wdrażać swoją strategię klimatyczną i energetyczną, stosując standardy eea
i powiązany z nimi katalog kryteriów wraz z kompleksowym zestawem
zalecanych środków oszczędności energii i działań na rzecz klimatu.
Akredytowani doradcy eea będą kierować i monitorować ciągły proces,
podczas gdy certyﬁkacja zapewni, że gminy wdrożą swoje plany klimatyczne
i energetyczne zgodnie z wysokimi standardami jakości. Doświadczenia
i sukcesy gmin utorują drogę kolejnym gminom do przyłączenia się do eea.
4 główne cele projektu:
Wprowadzenie systemu zarządzania jakością i certyﬁkacji European Energy
Award w czterech państwach członkowskich UE
Cztery pilotażowe kraje partnerskie wdrożą skuteczny międzynarodowy
program zarządzania jakością służący realizacji lokalnej polityki klimatycznej.
W celu zinstytucjonalizowania programu zostaną utworzone krajowe biura
i komitety sterujące z udziałem zainteresowanych stron z różnych szczebli
administracji.
Budowanie potencjału: wzmocnienie kompetencji gmin do wdrażania
strategii klimatycznych opartych na zintegrowanych planach energetycznych
i klimatycznych
Zespół energetyczny z każdej gminy przygotuje program polityki energetycznej
(w sumie 30), który określi zestaw wiążących działań, budżetów i terminów na
kolejne lata.
Mierzalne oszczędności energii, redukcja CO2 i kosztów, a także zwiększenie
produkcji i zużycia energii odnawialnej w 30 pilotażowych gminach
W okresie objętym projektem 30 pilotażowych gmin otrzyma zewnętrzne
wytyczne dotyczące praktycznej realizacji swojej polityki energetycznej. Gminy
będą oceniać i planować działania w 6 obszarach działalności: rozwój
i planowanie przestrzenne, budynki i obiekty gminne, energia, transport,
organizacja wewnętrzna oraz komunikacja i współpraca.
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BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN

Certyﬁkacja gmin zapewniająca standardy jakości i pozytywne uznanie
W ramach procesu eea, zadania realizowane przez zespoły energetyczne będą
moderowane i weryﬁkowane przez akredytowanych doradców
energetycznych. Wszystkie osiągnięcia będą ocenione przez zewnętrznego
audytora. W rezultacie gmina uzyska certyﬁkat eea i w zależności od stopnia
spełnienia kryteriów systemu, zostanie przyznana Europejska Nagroda
Energetyczna.

Kontakt w Polsce:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Tel. +48 22 626 09 10

Więcej informacji:
kape@kape.gov.pl

