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Empowering Approach to Energy Efficiency 
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EMPOWER, an interregional project aiming to reduce carbon output by dynamically monitoring energy 
efficiency in buildings, hit the ground running since it kicked off in January.  The five-year, 9-partners project 
was approved for a grant of € 1.90 M by the Interreg Europe Programme late last year.   
 

The partnerships of 9 European regions are working together to share experience, solutions, and good practice 
to develop and deliver better public policy to reduce carbon emissions and innovative use of financial 
instruments. Joint activities, such as peer review, good practices identification and study visits will feed into 
the development of 9 Regional Action Plans aimed at enhancing their low carbon policy instruments. 
 

The partners have been busy with the first set of activities, including a kick off meeting in Slovenia in January 
2017 and a Peer Review event in Venice in March 2017. The Peer Review event brought together key 
stakeholders from the partner regions to get ideas on how to improve regional policies and review the planned 
improvements to the targeted policies. 

 

Running until 2021, the project will benefit building users, decision-makers, SMEs in the energy sector, and 
investors by applying cost-effective energy monitoring to reduce energy demand, using new technology, and 
improving how various decision-makers work together on low carbon policy. 
 

EMPOWER is part-funded by the Interreg Europe Programme through the European Regional Development 
Fund, and led by the Energy Agency of Podravje (Energap) in Slovenia.   

More about the EMPOWER project you can read here www.interregeurope.eu/empower 

 
 
  FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT: 
  

  Southern Regional Assembly, Waterford, Ireland 
  Ms. Siobhán Rudden, srudden@southernassembly.ie 
 

  Energy Agency of Podravje, Maribor, Slovenia 
  Dr. Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si  

 
 

    

EMPOWER  
Więcej Redukcji Dwutlenku Węgla Dzięki Dynamicznemu Monitorowaniu Efektywności Energetycznej

„Nie mów mi jakie są Twoje priorytety - pokaż mi, na co wydajesz pieniądze,  
a sam Ci powiem, gdzie one są.”

                                                                                                     James W. Frick

Projekt EMPOWER oficjalnie rozpoczęty!

Czerwiec 2017

EMPOWER, to międzynarodowy projekt zrzeszający dziewięć europejskich regionów, których działania  mają na celu zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla poprzez dynamiczne monitorowanie efektywności energetycznej w budynkach. Projekt za-
twierdzony w ramach programu Interreg Europe z dotacją  w wysokości 1,90 mln euro, uruchomiony  w styczniu 2017 roku 
- okres jego realizacji to pięć lat.  Współpraca między partnerami konsorcjum oparta jest  na wzajemnej wymianie  doświad-
czeń ,  dobrych praktyk oraz wizytach studyjnych mających na celu stworzenie innowacyjnych instrumentów finansowych, 
wzrost gospodarki lokalnej poprzez wspieranie zatrudnienia, a także poprawę polityki regionalnej służącej zmniejszeniu emisji 
dwutlenku węgla. Głównym celem międzynarodowej współpracy jest zidentyfikowanie, przygotowanie oraz rozbudowywanie  
systemów monitorowania energii, które będą zastosowane w już istniejących budynkach oraz nowych inwestycjach zgłoszo-
nych i wybranych do udziału w projekcie. Współpraca ta zaowocuje  przede wszystkim stworzeniem 9 Regionalnych Planów 
Działań służących  ulepszeniu instrumentów polityki niskoemisyjnej.
Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w Słowenii w styczniu br. w trakcie którego partnerzy wymienili pierwsze doświad-
czenia oraz opracowali wstępną strategie działania.  Drugie spotkanie, którego założeniem było przeprowadzenie  warszta-
tów Peer Review (Proces recenzowania) odbyło się w Wenecji w marcu br. i zgromadziło najważniejszych interesariuszy z 
regionów partnerskich, którzy opracowywali pomysły dot. poprawy i ulepszenia polityki niskoemisyjnej w reprezentowanych 
przez nich regionach.
Trwający do 2021 roku projekt EMPOWER przyniesie wiele korzyści użytkownikom budynków, decydentom, małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz inwestorom w sektorze energetycznym poprzez zastosowanie efektywnego, pod względem kosztów, 
monitorowania energii, jak również  znacząco wpłynie  na  poprawę współpracy na rzecz polityki niskoemisyjnej.

Program EMPOWERczęściowo finansowany jest z programu Interreg Europe za pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i kierowany przez Agencję Energetyczną w Podravje (Słowenia).

Więcej o projekcie znajdziesz na  www.interregeurope.eu/empower 

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z:

Southern Regional Assembly, Waterford, Irlandia 
Pani Siobhán Rudden, srudden@southernassembly.ie 

Energy Agency of Podravje, Maribor, Słowenia 
Dr Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si 

Mazowiecka Agencja Energetyczna 
Żaneta Latarowska, z.latarowska@mae.com.pl 


