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I Interreg Europe-projektet EMPOWER samarbetar 9 europeiska regioner för utbyta erfarenheter, lösningar 
och goda exempel för att utveckla och skapa bättre politiska riktlinjer som ska bidra till minskade 
koldioxidutsläpp och innovativ användning av olika finansieringsmöjligheter.  

Under de senaste månaderna har partnerna varit upptagna med att förbereda två tekniska workshops med 
fokus på interregionalt erfarenhetsutbyte. Den första workshopen arrangerades av portugisiska AGENEAL i 
Almada mellan 24 och 25 oktober 2018, vilken fokuserade på energiövervakning. Den andra workshopen 
kommer fokusera på finansieringsformer och är planerad till 4 och 5 december 2018 i Magdeburg, arrangerad 
av tyska Development Bank of Saxony-Anhalt. Båda dessa workshopar är viktiga för att stärka 
projektpartnernas kunskaper i ämnena. Efter dessa båda workshopar kommer inbjudna experter att hjälpa 
både projektpartner och deras regionala intressenter att integrera sina goda exempel i de politiska riktlinjerna 
samt förbereda regionala handlingsplaner i respektive region.  

På workshopen i Almada lyftes goda exempel av olika experter från Tyskland, Italien, Spanien, Irland, Sverige, 
Portugal, Slovenien, Frankrike och Polen. Deltagarna lärde sig om olika aspekter av energiövervakning. 
Samtliga presentationers huvudfokus kretsade kring att minska energiförbrukningen och därmed också 
koldioxidutsläppen. Under workshopen deltog även representanter från ett annat EU-projekt; QUANTUM, som 
också syftar till att minska energianvändning i byggnader.  



Mer information om workshopen i Almada hittar du på EMPOWERs hemsida 
www.interregeurope.eu/empower.  

Läs mer om framtagna goda exempel i EMPOWERs GOOD PRACTICE REGISTER. 

EMPOWER är ett femårigt interregionalprojekt som startade i januari 2017. EMPOWER ska bidra till en mer 
energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i 
byggnader, samt innovativa finansieringsmetoder. Partners från nio regioner deltar: Irland, Slovenien, 
Portugal, Italien, Frankrike, Sverige, Polen, Tyskland och Spanien. Projektet finansieras med 1,90 miljoner € 
genom Interreg Europe programmet, genom den europeiska regional utvecklingsfonden.  
 
Läs mer på www.interregeurope.eu/empower 

 
   
  För mer information, kontakta: 
    

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