Partaideak

Zelan lagundu dezakezu?

Informazio hornitzailea, agintari publikoa edo agentzia
energetiko baten langilea bazara proiektuaren web
orrialdea bisitatu:

www.data4action.eu
eta beste kideen testigantzak entzun

Proiektu kideak



Datu energetikoen bilketa hobetzeko bide ezberdinen azterketan lagunduz.



Datu trukerako kolaborazio modeloak identifikatzen
eta inplementatzen lagunduz.



Agintari publiko eta datu hornitzaileen arteko bilerak
sustatuz.



Behatoki energetikoetan era aktiboan parte hartuz.



ENERGee Watch Network-era batuz.

Gure web orrialdea bistatu
w w w. d a t a 4 a c t i o n . e u
Informazio

Rhônalpénergie-Environnement - FR
Kent County Council - UK

Gurekin harremanetan jarri

Energetická Agentura Zlínského Kraje - CZ
Infrastrutture Recupero Energia IRE SpA– IT
Conseil Régional Nord-Pas de Calais - FR
IHOBE/Ente Vasco de la Energia - ES

Coordinator: Patrick Biard, Rhônalpénergie-Environnement
Patrick.biard@raee.org
Kideak :

Provincia di Torino - IT

Alvaro Perez de Laborda, Ente vasco de la

Energy Agency of Plovdiv - BG

energía

Norrbottens Energikontor - SE
Carlow Kilkenny Energy Agency - IE

planificacion@eve.es
Agate Goyarrola, IHOBE
info@ihobe.net

Energy Environment Local Development SA - EL
Agentia Locala a Energiei Alba - RO
FEDARENE - BE

Disclaimer: The sole responsibility for the content of this publication lies with
the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any
use that may be made of the information contained therein.

energetikoaren trukean
parte hartuz
plan energetiko
berriztagarrien bila

Espero diren emaitza nagusiak

Data4Action IEE-k (Intelligent Energy Europe) finantzatzen
duen proiektua da. Agintari publiko eta informazio energetiko hornitzaileen arteko informazio trukea sustatzeko
ereduak bilatzen dira 12 Europar herrialdetan.
Informazio energetikoa ezinbestekoa da sektore nagusiak
eta hauen joerak identifikatzeko eta neurri egokiak aurrera eramateko, eraginkortasun energetikoa hobetzeko eta
energia berriztagarriak sustatzeko. Neurri hauek udal eta
herrialde mailan energia iraunkorrerako ekintza planen
bidez aurrera eramaten dira. Halaber, askotan bertako
datu energetikoen gabezia dago, datu kalitateagatik, erregulartasunagatik, sentsibilitate komertzialagatik, informazioren pribatutasunagatik, etab. Horregatik, Data4Action
proiektuak herrialde ezberdinetan informazio zentro bakarra ezartzea du helburu, bertako datu energetikoak
trukatzeko, biltzeko eta lantzeko.

Kolaborazio modelo eraginkorra

Zer da Data4Action?

Europear eta herrialdeko batzarrak, informazio beharra
eta kolaborazio antzeztokien trukea eta berrikusketa
egiteko.
Herrialde mailan 12 informazio zentro bakarren sorpena edo garapena, “Herrialdeko energia eta GEI emisioen behatokia” bezala ezagutzen direnak.”
60 Agintari publiko baino gehiago informazio
energetiko trukerako kolaborazio modeloetatik
etekina lortzea.
Proiektutik kanpo dauden Europar Batasuneko 12
herrialdetan erreplikatzeko, kolaborazio modeloen
transferentzia .

Zeintzuk dira gure helburuak?

Zer da behatoki bat?

 Agintari publikoek informazio energetiko egokiagoa
eskuratzen lagundu energia iraunkorrerako ekintza
planen diseinua eta jarraipena hobetzeko.

Herrialdeko energia eta berotegi efektuko gas emisioen behatokia, agintari publikoei datu bilketan, balioztatzean, lantzean
eta modelizazioan laguntzeko egitura da, herrialde edo toki
mailan energia iraunkorrerako ekintza planak hobetzeko.

 Agintari publiko eta datu hornitzaileak mobilizatu
kolaborazio modelo eraginkorrak sortzeko.
 Hauen kolaborazioa sustatu herrialdeko behatoki
energetikoetan parte hartuz eta berriak sortzen
lagunduz.
 Kolaborazio modeloen funtzionamendua frogatu 12
partaideen herrialdeetan.
 Ezagutza trukea eta beste Europar herrialdetan
erreplika bultzatu.

Datu hornitzaileekin (enpresa energetikoak, agentzi estatistikoak, asoziazioak, etab.) kolaboratzeko modeloak diseinatu eta
inplementatzen dituzte, eta agintari publikoei informazio zentro
bakarra aurkezten diete, energia iraunkorrerako ekintza planen
datu bilketa eta prozesatzea hobetuz.
Behatoki gehienak bertako partzuergoak kontrolatzen dituzte,
bertan agintari publiko eta datu energetiko hornitzaileak biltzen
direlarik. Askotan, herrialde mailako organizazioetan barneratuta daude, hala nola, herrialdeko agentzia energetikoetan edo
aire kalitatekoetan.

ezagutzen duzu?
ENERGee-Watch (European Network of Regional GHG
Emissions and Energy Watch) 2012. urtean sortu zen eta
dagoeneko 20 partaide baino gehiago ditu, behatokia
sortuta edo sortzeko bidean dauden herrialdeko
organizazioak.
ENERGee-Watch sarrera libreko Europar sarea da,
ezagutza, metodologia, galderak, erremintak,etab.
trukatzeko eta behatokiak hobetzeko. Helburua Europa
osoko behatoki guztiak batzea da, presentzia
indartsuagoa lortzeko europar politika antzeztokian.
Data4Action ENERGee-Watch aurrera eramandako
lanarekin jarraituko du, bi proiektuak kolaborazio
plataforma bera izango dutelarik:
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