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Projekt BOOSTEE-CE został stworzony w celu rozwijania i oferowania 

zaawansowanych rozwiązań ICT, najlepszych praktyk i planów finansowych w 

dziedzinie efektywności energetycznej. Obecnie projekt zmierza do końca 

swoich działań. Trzy lata wspólnej współpracy ponadnarodowej zakończą się 

31 maja 2020 r. Ostatni numer biuletynu podsumowuje i przedstawia 

osiągnięcia oraz wnioski wyciągnięte z projektu finansowanego ze środków 

Interreg Europa Środkowa.  

 

Życzymy miłej lektury i zachowaj bezpieczeństwo w tym trudnym okresie! 

   

 
 

 

AKTUALNOŚCI 

• Raport o krajowych seminariach szkoleniowych 

• Przedstawienie pakietów roboczych 

• Rezultaty działań pilotażowych 

• Wyciągnięte wnioski z trzyletniej współpracy 

 

Zobacz co nowego na naszej stronie internetowej  

 

https://mae.us20.list-manage.com/track/click?u=bd4183c68f6f877a1a3564305&id=76210ae2c9&e=977e5c34e5


 

KRAJOWE SEMINARIA 

SZKOLENIOWE 

 

 

 

W ramach projektu BOOSTEE-CE z powodzeniem zorganizowano dwa ponadnarodowe 

warsztaty tematyczne dotyczące efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej w 2019 r. Teraz celem jest przekazanie wiedzy lokalnym interesariuszom z 7 

krajów konsorcjum. W związku z tym wszyscy partnerzy zorganizowali lokalne szkolenia, w 

których również wystąpiły problemy związane z sytuacją COVID-19. 

 

Materiały szkoleniowe są dostępne na naszej stronie internetowej: 

Dowiedz się więcej o ponadnarodowych tematycznych warsztatach  
 

 

PRZEDSTAWIENIE NASZYCH 

PAKIETÓW ROBOCZYCH 

 

https://mae.us20.list-manage.com/track/click?u=bd4183c68f6f877a1a3564305&id=43127ed0f7&e=977e5c34e5
https://mae.us20.list-manage.com/track/click?u=bd4183c68f6f877a1a3564305&id=cde5ae40b0&e=977e5c34e5


 

 

W ramach projektu BOOSTEE-CE stworzono m.in. platformę internetową 

OnePlace (https://oneplace.fbk.eu/) do wizualizacji informacji związanych z 

energią w trójwymiarowych modelach miast, wizualizujących dane z audytu 

energetycznego, emisje CO2, potencjały fotowoltaiczne, instrumenty finansowe 

na rzecz efektywności energetycznej, najlepsze praktyki i wiele innych. 

 

Proszę dokładnie zapoznać się z działaniami WP i ich wynikami: 

Prezentacja naszych pakietów roboczych  
 

 

 

REZULTATY NASZYCH DZIAŁAŃ 
PILOTAŻOWYCH 

 

https://oneplace.fbk.eu/
https://mae.us20.list-manage.com/track/click?u=bd4183c68f6f877a1a3564305&id=17bb203707&e=977e5c34e5


 

Wspólna współpraca między partnerami projektu w zakresie opracowania i 

przygotowania działań pilotażowych stworzyła doskonałą bazę do przyszłych 

prac i kontynuowania współpracy przy innych projektach! 



 

 

Tutaj możesz znaleźć arkusze informacyjne akcji pilotażowych:  

Działania pilotażowe BOOSTEE-CE  
 

 

 WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI Z 

TRZYLETNIEJ WSPÓŁPRACY 

 

https://mae.us20.list-manage.com/track/click?u=bd4183c68f6f877a1a3564305&id=5961b6e48d&e=977e5c34e5


 

 

13 naszych partnerów podzieliło się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami 

podczas trzech lat współpracy w BOOSTEE-CE. Przeczytaj ich interesujące 

uwagi:  



Czego nauczyliśmy się w okresie trwania projektu  
 

 

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu 

Skontaktuj się z nami przez e-mail! 

Koordynator projektu - Fabio Remondino - remondino@fbk.eu 

Koordynator komunikacji - Balázs Kiss - kiss.balazs@tolnamegye.hu 
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