Ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης για τους ενεργειακά
φτωχούς πολίτες και προτάσεων πολιτικής προς τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, για τη μείωση των επιπέδων της
ενεργειακής φτώχειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το POWERPOOR χαράσσει τον δρόμο
Υποστηρίζοντας τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες να εφαρμόσουν παρεμβάσεις

ενεργειακής απόδοσης και να συμμετάσχουν σε συνεργατικές
ενεργειακές πρωτοβουλίες, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων
στήριξης και εργαλείων, για την ανακούφιση της ενεργειακής
φτώχειας.

Διευκολύνοντας την αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών προς τη χρήση

ενέργειας και τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω της
ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, καθώς και μέσω συνεργατικών ενεργειακών πρωτοβουλιών και εκστρατειών συμμετοχής
πολιτών που απευθύνονται σε ομάδες καταναλωτών σε
ενεργειακά φτωχές κοινότητες.

Προωθώντας έργα ενεργειακών κοινοτήτων ή και εναλλακτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης για παροχή βοήθειας στους πολίτες που
αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης (π.χ. σε ενεργειακές
κοινότητες, ενεργειακούς συνεταιρισμούς και συμμετοχικής
χρηματοδότησης).

Με προγράμματα στήριξης ενεργειακά φτωχών πολιτών
τα οποία θα σχεδιαστούν, θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν πιλοτικά
σε 8 χώρες σε όλη την Ευρώπη, με επικεφαλής ένα δίκτυο πιστοποιημένων
Συμβούλων Ενέργειας και Μεντόρων Ενεργειακών Κοινοτήτων. Οι
ενεργειακά φτωχοί πολίτες θα συμμετέχουν μέσω ενός πλαισίου που θα
αποτελείται από Ημερίδες Ενημέρωσης, Τοπικά Γραφεία Ενεργειακής
Φτώχειας και τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία θα ενσωματωθούν στην
Εργαλειοθήκη Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας.

Με στόχο την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας
θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο της λύσης, μέσω μιας σταδιακής
μετάβασης του ενεργειακά φτωχού πολίτη προς ένα ενημερωμένο
καταναλωτή και αργότερα προς έναν ενεργό καταναλωτή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
8 πιλοτικές
χώρες
Βουλγαρία,
Κροατία, Εσθονία,
Ελλάδα, Ουγγαρία,
Λετονία,
Πορτογαλία,
Ισπανία

60 πόλεις,
5 περιφέρειες,
2 ενεργειακοί
συνεταιρισμοί

8 προγράμματα
στήριξης
ενεργειακά
φτωχών πολιτών

υποστηρίζουν
πιλοτικά έργα για
την ανακούφιση
της ενεργειακής
φτώχειας

προσαρμοσμένα
για τα ενεργειακά
φτωχά νοικοκυριά
μέσω 3 κύκλων
συμμετοχής

Δίκτυο 1.100
Συμβούλων
Ενέργειας και
Μεντόρων
Ενεργειακών
Κοινοτήτων

Αντιπροσώπευση
7 εκατ. πολιτών
2,9 εκατ.
νοικοκυριών

Έως 22.000
ενεργειακά
φτωχά
νοικοκυριά

30% υπό
ενεργειακή φτώχεια

θα συμμετάσχουν
σε πιλοτικά
προγράμματα
στήριξης

8 Εθνικά
σχέδια
πορείας

1 πρόταση
πολιτικής σε
επίπεδο ΕΕ

για την
ανακούφιση
της ενεργειακής
φτώχειας

για συνεργασία
πολλαπλών
επιπέδων
διακυβέρνησης

3 Δίκτυα ΕΕ

Μείωση 188 ktn

172 GWh/χρόνο

θα υποστηρίξουν
την δυνατότητα
αναπαραγωγής

ισοδυνάμου
CO₂ ετησίως

εξοικονόμηση
ενέργειας

244 GWh/χρόνο
παραγωγή από
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας

Ενεργοποίηση
σωρευτικών
επενδύσεων
226 εκατ. €
στην αειφόρο
ενέργεια
για την
αντιμετώπιση
της ενεργειακής
φτώχειας

Εργαλειοθήκη Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας
POWER-TARGET

POWER-ACT

POWER-FUND

Προσδιορισμός και στόχευση στους
ενεργειακά φτωχούς πολίτες μέσω μιας
προσέγγισης στηριζόμενης σε μια βάση
δεδομένων.

Ενδυνάμωση ενεργειακά φτωχών πολιτών για να
κατανοήσουν τη χρήση ενέργειας και τα οφέλη από
την εφαρμογή παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης
καθώς και από την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

Ενημέρωση για καινοτόμες ευκαιρίες
χρηματοδότησης σχετικά με την αντιμετώπιση
της ενεργειακής φτώχειας και τη συμμετοχή των
πολιτών (ενεργειακοί συνεταιρισμοί, εκστρατείες
συμμετοχικής χρηματοδότητησης).

Εγχειρίδιο Ενεργειακής
Φτώχειας

Τοπικά Γραφεία Ενεργειακής Φτώχειας

Ομάδες Διασύνδεσης
Ενδιαφερομένων Μερών

Παροχή πληροφοριών στους πολίτες, υποστήριξη για
την ενεργή συμμετοχή τους σε προγραμματισμένες
δραστηριότητες ή συνεργατικές πρωτοβουλίες, δράση
ως κομβικά σημεία για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας.

Για τον σχεδιασμό πολιτικών ενέργειας
& πολεοδομικής ανάπτυξης.

Ακολουθήστε μας

Διευκόλυνση και στήριξη της συμμετοχής των
ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών στα προγράμματα
του έργου, ενίσχυση του δικτύου των Συμβούλων/
Μεντόρων Ενέργειας και επιδίωξη της βιωσιμότητας
της Εργαλειοθήκης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

@POWERPOOR_EU

Powerpoor

POWERPOOR_EU

www.powerpoor.eu

Συντονιστής έργου: ΕΣΑΔ – ΕΜΠ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Email: info@powerpoor.eu

Ποιοί είμαστε

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 890437

