Partnerzy w projekcie ENABLE.EU

Więcej informacji o ENABLE.EU
Zarejestruj się na naszej stronie, aby otrzymywać nasz newsletter,
i śledź nas na LinkedIn i na Twitterze. Dowiedz się, w jaki
sposób możemy podejmować lepsze wybory energetyczne na
www.enable-eu.com
Aby uzyskać więcej informacji o projekcie, prosimy o kontakt
ze Stefanem Proietti sproietti@isinnova.org
.
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Stworzenie warunków do urzeczywistnienia unii
energetycznej poprzez zrozumienie czynników
kierujących indywidualnymi i zbiorowymi wyborami
energetycznymi w Europie
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Stworzenie
warunków do
urzeczywistnienia
unii energetycznej

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie z Programu
ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i
innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o
dofinansowanie nr 727524.

Zrozumienie czynników kierujących wyborami
energetycznymi w trzech obszarach konsumpcji

Czym jest ENABLE.EU?
Co kieruje naszymi
wyborami energetycznymi?
Co motywuje ludzi,
organizacje i kraje do
przyjęcia bardziej
zrównoważonych zachowań
w dziedzinie energii?

ENABLE.EU uwzględnia oddolne podejście
do kwestii zmiany zachowań energetycznych:
wzmacnia pozycję konsumentów i obywateli,
umożliwiając im dokonywanie bardziej
swobodnych i świadomych wyborów
energetycznych - wyborów
odzwierciedlających to, czego oni sami
naprawdę chcą.

Oczekiwane rezultaty ENABLE.EU
Dzięki ENABLE.EU możliwe będzie
lepsze zrozumienie społecznych, gospodarczych i kulturowych aspektów decyzji
energetycznych oraz tych związanych z
zarządzaniem, a także ich zróżnicowania
między krajami. Ponadto w projekcie
zostaną wskazane główne przeszkody,
które hamują przemiany energetyczne,
jak również czynniki zachęcające ludzi do
zmian w tym obszarze.
ENABLE.EU przedstawi faktyczny obraz
wyzwań i czynników kierujących wyborami energetycznymi, istotny dla badań i
innowacji w dziedzinie energii. Pozwoli
wypracować strategie ułatwiające przejście na system, który będzie dostarczać
czystą energię wszystkim Europejczykom.
W ramach projektu zostanie też sformułowany szereg zaleceń, mających
zachęcić firmy i osoby prywatne, aby
dostosowały do tego celu zarówno nowe,
jak i istniejące technologie środowiskowe.

Decydenci i planiści na szczeblu europejskim,
krajowym i lokalnym otrzymają cenne
rekomendacje i scenariusze działania, wraz ze
wskazaniem środków, które mogą pomóc im w
przeprowadzeniu pożądanej transformacji
energetycznej;

TRANSPORT
w kierunku niskoemisyjnej
mobilności

OGRZEWANIE I
CHŁODZENIE
bardziej wydajny, niedrogi i
zrównoważony komfort

ENERGIA ELEKTRYCZNA
inteligentne korzystanie przy
mniejszej emisji dwutlenku
wegla

Kto odniesie korzyści z ENABLE.EU?

Środowisko naukowe uzyska dostęp do
rezultatów badań naukowych ENABLE.EU, co
przyczyni się do lepszego zrozumienia czynników
kierujących wyborami energetycznymi;
Inne projekty finansowane ze środków UE
skorzystają z lepszego zrozumienia wyborów
energetycznych oraz większej wiedzy naukowej na
temat skuteczności interwencji w ramach
wdrażanych polityk;
Krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa
oraz stowarzyszenia branżowe, a także
organizacje pozarządowe i inne grupy
zainteresowanych uzyskają istotne informacje
na temat inwestycji w zrównoważoną energetykę i
wyzwań związanych z ich realizacją;
Opinia społeczna: wzrost świadomości
społecznej ułatwi pełne uczestnictwo w
przemianach na rzecz czystej energetyki.

