INTERESAT DE 50000&1 SEAPS?

CUM POATE ISO 50001 SĂ IMBUNĂTĂŢEASCĂ PAED-UL?
Cerințele ISO 50001 au fost deja aplicate în PAED în mai multe municipalități
din Europa. Abordarea 50000&1 SEAPs ajută la:

CONTACT: 50001seaps@iclei.org
WEBSITE: www.50001seaps.eu
TWITTER: @50001SEAPs

Elaboreaza unele politici de utilizare mai eficientă a energiei și fixează ţinte și obiective
pentru a îndeplini această politică

CONSORȚIUL

Identifică măsuri corective și îmbunătăţiri potentiale pentru planificare PAED

SOGESCA (Coordinator) – www.sogesca.it
CRES – www.cres.gr

Demonstrează terţilor punerea efectivă în aplicare a PAED-ului
Împlică comunitatea locală, permiţând autorităţilor locale să-şi îmbunătăţească
înţelegerea asupra nevoilor energetice colective și comunicarea mai bună despre
protecţia mediului și eficienţă energetică
Dezvoltă metode pentru a ajuta monitorizarea obiectivelor pe termen lung a PAED-ului
Oferă autorităţilor locale un control mai bun al progresului și capacitatea de a revizui cu
ușurinţă măsurile preconizate
Analizează consumul de energie în gestionarea și utilizarea bunurilor imobiliare, cu
privire la echipamentele și procesele utilizate, personalul implicat și alte variabile care ar
putea influenţa performanţa energetică
Definește indicatorii de performanţă pentru a ajuta la monitorizarea procesului și a
rezultatelor
Îmbunătăţirea continuă a managementului energetic

PNEC – www.pnec.org.pl
EKODOMA – www.ekodoma.lv
ARM – www.arm-bg.net
ECQ – www.ecq-bg.com
AMET – www.amet.ro
DENKSTATT – www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE – www.depourense.es
ALBEA – www.albea-transenergy.com
AMORCE - www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE – www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe – www.iclei-europe.org"www.iclei-europe.org

SPRIJINIREA AUTORITĂŢILOR LOCALE
ÎN DEZVOLTAREA ȘI INTEGRAREA PAED-URILOR
CU SISTEMUL DE MANAGEMENT ENERGETIC
ÎN CONFORMITATE CU ISO 50001

CE ESTE 50000&1 SEAPs?
Proiectul ‘50000&1 SEAPs’ oferă o abordare coerentă a integrării Sistemului de
Management Energetic (EnMS), cu planuri de acțiune pentru energie durabilă
(PAED-uri), în conformitate cu standardele de gestionare a energiei, cum ar fi ISO
50001 și European Energy Award (Premiul European pentru Energie) ca un sistem de
certificare al sistemului de management al calității pentru municipalitățile angajate la
planificarea energiei durabile. Acesta are scopul de a ajuta municipalitățile să
depășească barierele care blochează instituționalizarea planurilor de acțiune și ajută
la consolidarea pe termen lung a structurilor și procedurilor interne în vederea
planificării unei politici energetice pe termen lung de înaltă calitate. Acest lucru
asigură că abordările sustenabile spre o politică energetică locală și o planificare
coerentă sunt răspândite și consolidate și mai mult în Europa.

CARE SUNT OBIECTIVELE PROIECTULUI?
Să creeze o abordare coerentă - metodologia 50000&1 SEAPs - pentru integrarea EnMS

Autorităţile locale, cu accent special pe ţările mediteraneene și noile state membre

și PAED-urilor, care pot fi replicate în întreaga Europă, pentru a dezvolta, implementa și
monitoriza PAED-urile în conformitate cu ISO 50001 și a stabili standarde de gestionare a

Coordonatorii și suporterii Convenţiei, structurile locale și regionale ale agenţiilor

energiei în 40 de municipalităţi selectate din opt ţări.

energetice și alte structuri tehnice care lucrează cu autorităţile locale în cadrul Convenţiei
Primarilor

Să instituţionalizeze politicile de energie durabile și să asigure punerea în aplicare
efectivă a PAED-urilor în timpul și după durata de viaţă a proiectului.

Actorii-cheie implicaţi la nivel local, în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea EnMS
+ PAED-urilor în cadrul autorităţilor locale (utilităţi, instituţii financiare, ONG-uri, asociaţii

Să facă disponibile rezultatele pe scară largă și să mărească numărul suporterilor instruiţi

profesionale, etc)

ai Pactului Primarilor, a coordonatorilor și municipalităţilor în implementarea conceptului 50000&1 SEAPs.

50000&1 SEAPs’ este un proiect de trei ani, co-finanțat de organismul Intelligent
Energy Europe, care se va desfășura până în februarie 2017.

CINE POATE BENEFICIA DE 50000&1 SEAPs?

Actori direct implicaţi în procesul de certificare a EnMS la nivel local, în conformitate cu
ISO 50001 (organisme de certificare și acreditare)

ISO 50001, STANDARDE SI MANAGEMENT ENERGETIC
ISO 50001 și alte standarde de management energetic pot facilita eforturile
municipalităților de a utiliza energia într-un mod mai eficient în toate sectoarele. Aceste
standarde arată cum să se stabilească, să se implementeze, să se mențină și să se
îmbunătățească un EnMS (sistem de management energetic), permițând unei organizații
să atingă succesul continuu în toate domeniile de performanță energetică, inclusiv in
eficiență, siguranță și consum. Acesta are scopul de a ajuta organizațiile să reducă
consumul de energie, costurile de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, îmbunatăţind în acelaşi timp managementul de mediu.

Urmăriți proiectul
pe Twitter - @ 50001SEAPs

