POWERPOOR on teenäitajaks
Toetab
energiavaesusesse jäänud kodanikke energiatõhusate
lahenduste kasutuselevõtmisel ja ühistes
energiaalgatustes osalemisel, rakendades selleks
POWERPOOR tugiprogramme ja töövahendeid.

Soodustab
kogemuste ja teadmiste jagamist, et muuta kodanike
tarbijakäitumist energia kasutamisel, aidata neil
rakendada energiatõhusaid meetmeid ning osaleda
energiavaesusesse jäänud kogukondades elavatele
tarbijatele suunatud ühistes energiaalgatustes ja
kodanike kaasamise kampaaniates.

Oodatav mõju
8 pilootriiki
Bulgaaria, Eesti,
Hispaania,
Horvaatia, Kreeka,
Läti, Portugal,
Ungari

8 tugiprogrammi
energiavaesuse
leevendamiseks
energiavaesusesse
jäänud majapidamistele
kolmes kaasamistsüklis

60 linna
5 piirkonda
2 energiaühistut
toetavad pilootprojekte
energiavaesuse
leevendamiseks

Võrgustik, mis
koosneb kuni 1100-st
energianõustajast ja
energiakogukondade
mentorist

Edendab
energiakogukonna projekte / alternatiivseid
rahastamisskeeme ja abistab kodanikke
toetusvõimaluste leidmisel (nt energiakogukonnad,
energiaühistud ja ühisrahastus).

arendatakse ja rakendatakse tugiprogrammid
energiavaesuse leevendamiseks. Programmid viib ellu
sertiﬁtseeritud energianõustajate ja energiakogukondade
mentorite võrgustik. Energiavaesusesse jäänud kodanike
kaasamiseks luuakse energiavaesuse leevendamise
tööriist, mille osadeks on infopäevad, kohalikud
nõustamispunktid ja IKT-lahendused.

Energiavaesuse leevendamise tugiprogrammid
toovad lahenduse keskmesse kodanikud, toetades
nende muutumist energiavaesuses tarbijast teadlikuks
tarbijaks ja hiljem aktiivseks tootvaks tarbijaks.

POWER-TARGET
Võimaldab andmepõhise lähenemise
kaudu tuvastada energiavaesusesse
jäänud kodanikke.

POWER-ACT
Õpetab energiavaesusesse jäänud inimesi
hindama oma energiakasutust ning mõistma
energiatõhusate lahenduste ja
taastuvenergiaallikate kasutuselevõtu
eeliseid.

POWER-FUND
7 miljonit kodanikku
2,9 miljonit
majapidamist,
kellest 30%
energiavaesuses
esindatud

Kaheksas pilootriigis üle Euroopa töötatakse välja,

Tööriist energiavaesuse
vähendamiseks

Kuni 22 000
energiavaesusesse
jäänud
majapidamist
kaasatud piloottugiprogrammidesse

8 riiklikku
tegevuskava

1 ELi
poliitikasoovitus

energiavaesuse
leevendamiseks

valitsuste
mitmetasandiliseks
koostööks

3 ELi võrgustikku
lahenduste ülevõtmise
toetamiseks

172 gigavatt-tundi
energiasäästu aastas

244 gigavatt-tundi
taastuvenergiat aastas

Tutvustab uuenduslikke rahastamisvõimalusi
energiavaesuse vähendamiseks ja kodanike
kaasamiseks (energiaühistud ja
ühisrahastuskampaaniad).

188kt CO₂
ekvivalenti
vähem heiteid aastas

Loob eeldused 226
mln euro ulatuses
investeeringutele
jätkusuutlikuks
energiatootmiseks

Energiavaesuse vähendamise
käsiraamat
On abiks energia- ja
linnaplaneerimiskavade koostamisel.

Kohalikud nõustamispunktid
energiavaesusega tegelemiseks
Jagavad kodanikele teavet, aitavad neil
aktiivselt osaleda kavandatud tegevustes ja
ühisalgatustes ning toimivad energiavaesuse
valdkonna kontaktpunktidena.

Sidusrühmade koostöökogud
Toetavad energiavaesusesse jäänud
majapidamiste kaasamist ja abistamist,
tugevdavad energianõustajate ja mentorite
võrgustikku ning tagavad lahenduste
jätkusuutlikkuse.

Kes me oleme

Võta meiega ühendust
Projekti koordinaator
EPU - NTUA
National Technical University of Athens

Email
info@powerpoor.eu

Jälgi meid
@POWERPOOR_EU
POWERPOOR_EU
Powerpoor
www.powerpoor.eu

See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ toetuslepingu nr 890437 alusel.

Kodanike ja
poliitikakujundajate koostöö
energiavaesuse
vähendamiseks kogu Euroopas

