
Varför EMPOWER?
Europas mål för 2020 närmar sig. 
Byggnadssektorn står för cirka 40% av EU 
energibehov och för 36% av koldioxidutsläppen. 
De europeiska partnerna i projektet EMPOWER 
samarbetar för att finna lösningar att  

bland annat genom problemen, 
erfarenhetsutbyte och studiebesök på olika 
former av goda exempel på energieffektivt 
byggnader och/eller innovativ finansiering. Hur 
kan vi följa upp och samla in 
tillförlitlig information om 
energianvändningen i offentliga byggnader samt 
få bra underlag över hur mycket energi som 
skulle kunna sparas? Utifrån insamlad data, hur 
kan vi ta fram konkreta förslag på metoder 
för daglig energistyrning, så väl som för 
finansiering av effektiviserande åtgärder?  Detta 
är frågor som EMPOWER ska svara på. 

Hur vi arbetar i EMPOWER
För att EMPOWER och partnerna ska nå 
målen kommer olika aktiviteter för 
erfarenhetsutbyte arrangeras regional och 
interregionalt:

Intressentgrupper - Genom att involvera
intressenter, dvs offentliga aktörer i regionerna kan 
de dels dra nytta av projektet och dels att bidra till 
EMPOWERs resultat. Intressentgrupperna kan både 
dela med sig av sina erfarenheter och dessutom 
utveckla sin egen kunskap inom 
energieffektivisering av byggnader. Intressenter kan 
också vara med och påverka det regionala politiska 
styrdokumentet. 

Peer Review-arrangemang – Ett Peer
Review-arrangemang samlar både partner, experter 
och intressenter för att bidra till utvecklingen av det 
regionala politiska styrdokumentet med avseende 
på energieffektivisering i byggnader.  

Goda exempel – Genom att dels ta emot och 
dels åka på studiebesök och delta i workshops kan 
partnerna visa på goda exempel som kan vara med 
och bidra till förbättrade regionala politiska 
styrprogram.

Vad EMPOWER ska göra
EMPOWER syftar till att fram till 2021 minska 
koldioxidutsläppen från byggnader i 9 
partnerregioner med 10 %. EMPOWER ska uppnå 
detta mål genom att:

Utveckla minst två kostnadseffektiva 
system för energiövervakning att användas 
i befintliga byggnader och som kan 
intressera privata investerare. Partnerna 
ska påvisa att effektiv energistyrning är en 
viktig del av god förvaltning.  

Alla projektpartner med intressent-
grupper ska öka sin kunskap och förbättra 
regionala politiska styrdokument för att 
minska koldioxidutsläppen. 

Regionala handlingsplaner ska tas fram av 
varje partner i samverkan med regionernas 
ansvariga för regionala politiska 
styrdokument. 

Bidra till att öka kunskapen hos offentlig 
sektor, kommuner, regioner och andra 
myndigheter, inklusive Europeiska 
Regionala Utvecklingsfondens 
förvaltningsmyndigheter. 

Vad EMPOWER handlar om
EMPOWER ger stöd till erfarenhetsutbyte till 
framförallt offentliga aktörer för att främja satsningar 
för en regional utveckling i Europa med fokus på 
energieffektivisering i byggnader. EMPOWER riktar 
sig till offentliga aktörer i Kalmar län.



www.interregeurope.eu/empower

TRÄFFA PARTNER

För nyheter och mer information - besök 
EMPOWER hemsida:

www.interregeurope.eu/empower

Energy Agency of Podravje (Koordinator) 
Institution for Sustainable Energy Use (SI)
Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL (PT) 
Southern Regional Assembly (IE)
Florentine Energy Agency (IT)
Municipality of Lorient (FR)
Energikontor Sydost (SE)
Mazovia Energy Agency (MAE) (PL)
Development Bank of Saxony-Anhalt (DE)
Santander City Council (ES)

NYCKELFAKTA EMPOWER

9 Partner

Empower project – Empower 

@interregempower
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Följ oss på

EMPOWER SKA BIDRA TILL
mer energieffektiv 

fastighetsförvaltning genom ökad 
kontroll, uppföljning och styrning av 

energianvändningen i byggnader.




