Συμμετοχή

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;

Αν είστε πάροχος ενεργειακών δεδομένων, δημόσια
αρχή ή διαμεσολαβητής σχεδιασμού, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα:



Παρέχετε υποστήριξη στο να βρεθούν τρόποι για τη
βελτίωση της συλλογής ενεργειακών δεδομένων

www.data4action.eu



Υλοποιήστε μοντέλα συνεργασίας αμφίπλευρου
κέρδους (win win) για την ανταλλαγή ενεργειακών
δεδομένων



Συμβάλλετε στην κινητοποίηση παρόχων ενεργειακών
δεδομένων και δημοσίων αρχών



Συμμετέχετε ενεργά στα Περιφερειακά
Παρατηρητήρια Ενέργειας



Ενταχθείτε στο δίκτυο ENERGee Watch

και ακούστε τι έχουν να πουν παρεμφερείς φορείς

Εταίροι

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
w w w. d a t a 4 a c t i o n . e u
Ανάπτυξη Συνεργασιών για

Rhônalpénergie-Environnement - FR
Kent County Council - UK

Επικοινωνία:

Energetická Agentura Zlínského Kraje - CZ
Infrastrutture Recupero Energia IRE SpA– IT
Conseil Régional Nord-Pas de Calais - FR

Συντονιστής έργου: Patrick Biard, Rhônalpénergie-Environnement
Patrick.biard@raee.org

IHOBE/Ente Vasco de la Energia - ES
Provincia di Torino - IT
Energy Agency of Plovdiv - BG

EnglishΕπικοινωνία (Ελλάδα):
Ανδριάνα Σταυρακάκη, ΕΠΤΑ ΑΕ
astavrakaki@epta.gr

Norrbottens Energikontor - SE
Carlow Kilkenny Energy Agency - IE
Energy Environment Local Development SA - EL
Agentia Locala a Energiei Alba - RO
FEDARENE - BE

Η μοναδική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου εναπόκειται
στους συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το EASME και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για την
πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ανταλλαγή Ενεργειακών
Δεδομένων προς έναν
Αειφόρο Ενεργειακό
Σχεδιασμό

Το έργο Data4Action, που συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη», έχει στόχο την
ανάπτυξη

μοντέλων

συνεργασίας

αμφίπλευρου

κέρδους

(μοντέλα win-win) μεταξύ δημοσίων αρχών και παρόχων
ενεργειακών δεδομένων σε 12 χώρες της Ε.Ε. Τα ενεργειακά
δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να εντοπιστούν οι
τομείς και τα μέτρα προτεραιότητας για τη βελτίωση της
ενεργειακής

αποδοτικότητας

και

τη

μετάβαση

προς

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Τα μέτρα περιγράφονται στα
δημοτικά και περιφερειακά Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
(ΣΔΑΕ). Παρόλα αυτά, σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται έλλειψη
δεδομένων για λόγους εμπορικής ευαισθησίας, απορρήτου κτλ.
Το έργο Data4Action σκοπεύει να δημιουργήσει υπηρεσίες μίας
στάσης (one stop shop) μέσω παρατηρητηρίων για την
συλλογή, ανταλλαγή και επεξεργασία τοπικών ενεργειακών
δεδομένων.

Μοντέλα συνεργασίας win-win

Τι είναι το Data4Action;

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Στρογγυλά τραπέζια σε επίπεδο περιφερειών και ΕΕ για
την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες σε
δεδομένα και τα μοντέλα συνεργασίας
Δημιουργία παρατηρητηρίων ενέργειας και
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θα
παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop)
Περισσότερες από 60 δημόσιες αρχές να
επωφεληθούν από τα μοντέλα συνεργασίας για
την ανταλλαγή δεδομένων
Μεταφορά τεχνογνωσίας για αναπαραγωγή των
δράσεων σε 12 περιφέρειες εκτός εταιρικού
σχήματος

Στόχοι του έργου

Τι είναι το Παρατηρητήριο;

 Βελτιωση της πρόσβασης των δημοσίων αρχών σε

Τα περιφερειακά παρατηρητήρια ενέργειας και εκπομπών αερίων του

ENERGee-Watch - To ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερειακών

ενεργειακά δεδομένα για την καλύτερη ανάπτυξη και
παρακολούθηση των ΣΔΑΕ.

θερμοκηπίου είναι υποστηρικτικές δομές, οι οποίες βοηθούν τις

παρατηρητήριων για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και

δημόσιες αρχές στη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία ενεργειακών

ενεργειακά δεδομένα συστάθηκε το 2012 και αριθμεί

 Κινητοποιηση δημοσίων αρχών και παρόχων ενέργειας

δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τα ΣΔΑΕ σε τοπικό και

περισσότερα από 20 μέλη, ως επί το πλείστον περιφερειακούς

περιφερειακό επίπεδο. Οι δομές αυτές σχεδιάζουν και υλοποιούν

οργανισμούς που έχουν αναπτύξει ή τώρα αναπτύσσουν

σύμφωνα συνεργασίας με τους παρόχους δεδομένων (πχ με

παρατηρητήρια.

για σύναψη συνεργασιών αμφίπλευρου κέρδους.

 Διευκολυνση της συνεργασίας των φορέων μέσω της
δημιουργίας
παρατηρητηρίων
περιφερειακό επίπεδο.

ενέργειας

σε

ανταλλαγή δεδομένων σε 12 χώρες της ΕΕ.
τεχνογνωσίας και αναπαραγωγή
δράσεων σε άλλες περιφέρειες της ΕΕ.

υπηρεσιών κ.α.) και παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop)
σε δημόσιες αρχές της περιφέρειας τους βελτιστοποιώντας έτσι τη

 Επιδειξη στην πράξη των μοντέλων συνεργασίας για την
 Ανταλλαγη

παρόχους ενέργειας, στατιστικές αρχές, εταιρείες ενεργειακών

συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των ΣΔΑΕ.
Τα παρατηρητήρια συγκροτούνται συνήθως από μια τοπική

των

κοινοπραξία εταίρων που συμπεριλαμβάνει δημόσιες αρχές και
παρόχους ενεργειακών δεδομένων. Συχνά ενσωματώνονται σε κάποια
υφιστάμενη περιφερειακή δομή όπως για παράδειγμα σε ενεργειακά
γραφεία.

Γνωρίζετε το δίκτυο

Το ENERGee-Watch είναι ένα δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης για
ανταλλαγή απόψεων, μεθοδολογιών, εργαλείων κ.α. που
αποσκοπούν

στην

ενδυνάμωση

του

ρόλου

των

παρατηρητηρίων, ώστε η παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή
πολιτική σκηνή να γίνει πιο συντονισμένη και εμφανής.
Το Data4Action θα χτίσει πάνω στην εμπειρία του δικτύου ENERGee-Watch και θα το αναπτύξει περαιτέρω. Οι δύο
πρωτοβουλίες θα μοιράζονται μία διαδικτυακή πλατφόρμα
συνεργασίας:
www.energee-watch.eu

