
Izmantojot datus, identificē enerģētiski 
nabadzīgus iedzīvotājus. 

POWER-TARGET

Sniedz informāciju iedzīvotājiem, iedrošina 
viņus aktīvi piedalīties plānotajos 
pasākumos vai kopīgās iniciatīvās un 
darbojas kā enerģētiskās nabadzības 
mazināšans kontaktpunkti.

Vietējie Enerģētiskās nabadzības 
mazināšanas Biroji

Enerģijas plānošanas un pilsētu attīstības 
plānošanas procesiem.

Enerģētiskās nabadzības 
mazināšanas Rokasgrāmata

Dod iespēju enerģētiski nabadzīgiem 
iedzīvotājiem izprast savu enerģijas patēriņu 
un ieguvumus no energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu īstenošanas un 
atjaunojamo enerģijas avotu tehnoloģiju  
uzstādīšanas.

POWER-ACT 

Informē par inovatīvām finansēšanas 
iespējām, lai novērstu enerģētisko 
nabadzību un iesaistītu iedzīvotājus 
(enerģētikas kooperatīvi, kolektīvās 
finansēšanas kampaņas).

POWER-FUND 

7 milj. iedzīvotāji                                                         
2,9 milj. 

mājsaimniecības                                           
30% enerģētiski 

nabadzīgie 
iedzīvotāji aptverti

3 ES sadarbības tīkli
 atbalstīs pieredzes 

pārnesi (atkārtošanu)

Līdz 1100 personas 
iesaistītas kā

Līdz pat 22 000 
enerģētiski 
nabadzīgo 

mājsaimniecību
iesaistītas pilot - 

atbalsta programmās

8 programmas 
enerģētiskās 
nabadzības 

mazināšanai
pielāgotas enerģētiski 

nabadzīgām 
mājsaimniecībām 
3 iesaistes ciklos

172 GWh/gadā

244 GWh/gadā

226 milj. eiro 
kumulatīvās 
enerģētiskās 
nabadzības 
investīcijas  

188 tūkst. CO₂ 
ekv./gadā emisiju 

samazināšana

1 ES Politikas 
rekomendācijas

daudzlīmeņu pārvaldības 
sadarbībai

8 Nacionālās 
vadlīnijas
lai mazinātu 

enerģētisko nabadzību

8 pilot - valstis
Bulgārija, 

Horvātija, Igaunija, 
Grieķija, Ungārija, 
Latvija, Portugāle, 

Spānija

60 pilsētas, 5 reģioni, 
2 enerģētikas 

kooperatīvi
atbalsts pilot -  projektiem  
enerģētiskās nabadzības 

mazināšanai

enerģijas ražošana no 
atjaunojamiem 

energoresursiem

Enerģētiski nabadzīgo iedzīvotāju atbalsta 
programmās iedzīvotāji ir risinājuma pamatā, 
pakāpeniski pārejot no enerģētiski nabadzīga iedzīvotāja 
uz informētu patērētāju un vēlāk uz aktīvu  patērētāju, 
kas ražo enerģiju.

Izstrādājot
POWERPOOR atbalsta programmas un rīkus - atbalsta 
enerģētiski nabadzīgos iedzīvotājus, lai īstenotu 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un 
iedrošinātu tos piedalīties kopīgās iniciatīvās 
enerģētikas jomā, lai samazinātu enerģētisko nabadzību.

Veicina
iedzīvotāju uzvedības izmaiņas attiecībā uz enerģijas 
izmantošanu un energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu ieviešanu, izmantojot pieredzi un zināšanu 
apmaiņu, kā arī kopīgas iniciatīvas enerģētikas jomā un 
iedzīvotāju iesaistes kampaņas, kas vērstas uz 
patērētāju grupām enerģētiski nabadzīgās kopienās.

Veicina
enerģētikas kopienas projektus/alternatīvas 
finansēšanas shēmas un palīdz iedzīvotājiem izmantot 
finansēšanas iespējas (t.i., enerģētikas kopienas, 
enerģētikas kooperatīvi un pūļa finansējums).

Enerģētiskās nabadzības mazināšanas 
atbalsta programmas tiks izstrādātas un īstenotas 8 
projekta pilot - valstīs visā Eiropā, sertificētu Enerģētiskās 
nabadzības mazināšanas Atbalstītāju un Enerģētikas 
kopienu izveides Mentoru vadībā. Enerģētiski nabadzīgie 
iedzīvotāji tiks iesaistīti tādās aktivitātēs kā: Informatīvie 
pasākumi, vietējie enerģētiskās nabadzības mazināšanas 
Biroji un IKT rīki, kas tiks integrēti Enerģētiskās nabadzības 
mazināšanas Rīku komplektā.

Enerģētiskās nabadzības 
mazināšanas Rīku komplekts

Gaidāmā ietekmePOWERPOOR projekts

Veicina mājsaimniecību iesaistīšanos un 
atbalstu enerģētiski nabadzīgām 
mājsaimniecībām, nostiprina enerģētiskās 
nabadzības mazināšanas Atbalstītāju un 
Enerģētikas kopienu izveides Mentoru tīklu  
un veicina izstrādāto Rīku komplekta 
ilgtspēju.

Ieinteresēto pušu Sadarbības Grupas

 Enerģētiskās nabadzības 
mazināšanas investīciju 

Atbalstītāji un Enerģētikas 
kopienu izveides Mentori

enerģijas ietaupījumi

ilgtspējīgā enerģijā



Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar Granta līgumu Nr. 890437
 

Strādā ar nabadzīgiem 
iedzīvotājiem un politikas 

veidotājiem, lai samazinātu 
enerģētisko nabadzību visā Eiropā

Powerpoor

@POWERPOOR_EU

POWERPOOR_EU

www.powerpoor.eu

Uz sazināšanos!

Kas mēs esam

Projekta koordinators

EPU - NTUA

Atēnu Nacionālā Tehniskā Universitāte

info@powerpoor.eu

E-pasts

Kontaktinformācija


