Målgrupper

Hur kan jag medverka?

Om du är energidataleverantör, arbetar för en lokal
eller regional myndighet eller är ansvarig för regional
energiplanering, kolla gärna webbsidan

www.data4action.eu
och lyssna på vad våra experter har att säga!

Projektpartners:



Delta aktivt i utveckling av regionala energi– och
utsläppsinventeringsverktyg!



Hjälp oss att förbättra energidatakvalitet!



Bidra till att mobilisera energidataleverantörer,
kommuner och regionala myndigheter!



Medverka i win-win modeller för datautbyte!



Delta i ENERGee Watch-nätverket!

Våra webbsidor:
w w w. d a t a 4 a c t i o n . e u
Samarbete

Rhônalpénergie-Environnement - FR
Kent County Council - UK

Kontakt:

Energetická Agentura Zlínského Kraje - CZ
Infrastrutture Recupero Energia IRE SpA– IT
Conseil Régional Nord-Pas de Calais - FR

Projektkoordinator EU: Patrick Biard, Rhônalpénergie-Environnement
Patrick.biard@raee.org

IHOBE/Ente Vasco de la Energia - ES
Projektkoordinator Sverige:
Provincia di Torino - IT
Energy Agency of Plovdiv - BG

Wolfgang Mehl, Nenet Norrbottens energikontor AB
wolfgang@nenet.se, tel. +46(0)70-201 37 48

Norrbottens Energikontor - SE
Carlow Kilkenny Energy Agency - IE
Energy Environment Local Development SA - EL
Agentia Locala a Energiei Alba - RO
FEDARENE - BE

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet publikation. Innehållet speglar
inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.
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Data4Action resultat

Data4Action är ett Intelligent Energy Europe projekt, som
syftar till att utveckla samarbetsmodeller mellan lokala och
regionala myndigheter och energidataleverantörer. Målet är
att främja hållbar energiplanering på regional och lokal nivå. I
Data4Action medverkar 13 regioner från 11 europeiska
länder. Syftet är att bygga starka och resultatdrivna regionala
partnerskap baserade på win-win samarbetsmodeller för
datautbyte

som

framgångsrikt

stöder

arbetet

med

åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs) inom ramen för EU:s
Borgmästaravtal. Energidataåtkomst kan vara en utmaning på
grund av äganderätt till data, kommersiell känslighet och brist
på pålitlighet eller resurser. Data4Action har som mål att
förbättra kommuners och regioners arbete med energi- och
utsläppsdata med hjälp av så kallade ”One-stop-shop data
center”.

Win-win samarbetsmodeller

Om Data4Action

Regionala workshops och europeiskt erfarenhetsutbyte
om dataanalys och partnerskapmanagement.

Utveckling av 12 regional “one-stop-shop data
center” för lokal och regional energi– och
utsläppsinventering.

60 lokala och regionala myndigheter drar nytta av
energi– och utsläppsinventeringsverktyg.

Bilateral överförning av kunskap och erfarenhet från
projektet till 12 regioner utanför Data4Action:s
partners.

Projektets målsättningar

Energiinventeringsverktyg

 FÖRBÄTTRA regionala och lokala myndigheters
arbete med energi– och utsläppsdata för att hjälpa
kommuner med utveckling och uppföljning av sina
åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs).

Ett regionalt inventeringsverktyg för energianvändning och

ENERGee-Watch -

utsläpp av växthusgaser är en permanent struktur eller

regionala växthusgasutsläpps- och energiinventering-

verksamhet som regelbundet samlar data och uppgifter från

sverktyg. Målet med ENERGee Watch är att dela och

energidataleverantörer,

dessa

diskutera erfarenheter och metoder i energi- och

uppgifter och data samt erbjuder resultaten i form av regionala

växthusgasmätning. ENERGee-Watch grundades 2012 och

och lokala energi-och växthusgasutsläppsbalanser till regionala

har idag mer än 20 medlemmar från hela Europa.

 STÄRKA detta samarbete genom utveckling eller
vidareutveckling och förbättring av
regionala
energi– och utsläpps inventeringsverktyg.

och lokala myndigheter plus andra intressenter. Verktyget styrs

ENERGee-Watch är ett fritt tillgängligt europeiskt nätverk

vanligtvist

 UTVECKLA
OCH
BYGGA
UPP
konkreta
samarbetsmodeller av energidatautbyte i 12
europeiska regioner.

Strukturen kan vara kopplad till regionala myndigheter eller

hela Europa en

andra regionala aktörer som t.ex. regionala energikontor.

politisk ascenen.

 Stötta överförning av kunskaper till europeiska
regioner utanför Data4Action konsortiet.

av win-win samarbetsmodeller med energidataleverantörer i

 Mobilisera
offentliga
myndigheter
och
energidataleverantörer
att
underteckna
samarbetsavtal i form av win-win partnerskap.

av

bearbetar

ett

energidataleverantörer

och

och

analyserar

?

Känner du

är det europeiska nätverket av

regionalt

konsortium

där

för utbyte av kunskap, metoder och verktyg för att stärka

lokala

myndigheter

ingår.

inventeringsverktyg. Detta syftar till att ge verktygen i

En nyckelfråga för framgång är utveckling och implementering
form av så kallade ”One-stop-shop data center” i regionen.

starkare närvaro på den europeiska

Data4Action kommer att bygga på och vidareutveckla det
arbete som ENERGee-Watch har påbörjat. Båda initiativen
kommer att erbjuda en online samarbetsplattform:

w w w. e n e r g e e - w a t c h . e u

