Интересувате се от 50000&1 SEAPs?

К ак
ISO
50001
допринася
подобряване на ПДУЕ?
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Уебсайт: www.50001seaps.eu

Интегрираният подход ПДУЕ+СУЕ съгласно ISO 50001 вече се прилага в
няколко общини в цяла Европа. Подходът 50000&1 SEAPs съдейства за:
Разработване на политика за по-ефективно използване на енергията и
определяне на целите, които да отговарят на тази политика
Идентифициране на корективни мерки и потенциални подобрения във
връзка с планирането на ПДУЕ
Демонстриране ефективността от изпълнението на ПДУЕ на трети лица
Ангажиране на местната общност, като позволява на местните власти да
подобрят разбирането си за колективни енергийни нужди и да общуват
по-добре по отношение на околната среда и енергийната ефективност
Разработване на методи за мониториране на дългосрочните цели на
ПДУЕ
Осигуряване на по-добър контрол по отношение на напредъка и
възможността местните власти лесно да преразглеждат планираните
мерки
Анализиране потреблението на енергия в областта на стопанисваните
недвижими имоти, използваното оборудване, работните процеси и
ангажирания персонал, както и други променливи, които могат да
повлияят на енергийната ефективност
Определяне на показателите на енергийни
наблюдение на процеса и резултатите

характеристики

За контак т: 50001seaps@iclei.org
T witter: @50001SEAPs

Консорциум
SOGESC A (Координатор) – www.sogesca.it
CRES – www.cres.gr
PNEC – www.pnec.org.pl
EKODOMA – www.ekodoma.lv
ARM – www.arm-bg.net
ECQ – www.ecq-bg.com

Подкрепа на местните власти за разработване
и интегриране на Планове за действие за
устойчива енергия със Системи за управление
на енергията в съответствие с ISO 50001

AMET – www.amet.ro
DENKSTAT T – 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

за

Непрекъснато подобряване управлението на енергията
www.50001seaps.eu

К акво е 50000&1 SEAPs?
Проект 50000&1 SEAPs осигурява съгласуван подход за интегриране на
Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) със Системи за управление
на енергията (СУЕ), като ISO 50001 и Европейската енергийна награда
(European Energy Award), представляващи сертификационни системи за
управление на качеството за общини, ангажирани с устойчиво енергийно
планиране. Проектът има за цел да подпомогне общините да преодолеят
бариерите, възпрепятстващи институционализирането на техните ПДУЕ и
укрепването на вътрешните структури и процедури за висококачествена
и дългосрочна енергийна политика и планиране. Това ще гарантира, че
устойчивите подходи към местната енергийна политика и планиране се
разпространяват и засилват своето значение в цяла Европа.
50000&1 SEAPs е тригодишен проект, съфинансиран от програма „Интелигентна
енергия за Европа“, който приключва през февруари 2017 година.

К акви са целите на проекта?
Изграждане на съгласуван подход - методологията 50000&1 SEAPs - за
интегриране на ПДУЕ със СУЕ в съответствие с ISO 50001, който ще се
прилага в цяла Европа
Разработване, изпълнение и мониторинг на ПДУЕ в съответствие с
ISO 50001 и установените стандарти за управление на енергията в 40
избрани общини в осем европейски държави
Институционализиране на устойчиви енергийни политики и гарантиране
ефективното прилагане на ПДУЕ по време и след приключване на проекта
Популяризиране на резултатите и увеличаване броя на обучените
Поддържащи структури, Координатори и местни власти, прилагащи подхода
за интегриране на ПДУЕ със СУЕ в съответствие с ISO 50001

Кой може д а се възползва от 50000&1 SEAPs?
Местни власти, с фокус върху средиземноморските страни и новите
държави-членки
Координатори и Поддържащи структури, местни и регионални
енергийни агенции и други структури, които работят с местните
власти в рамките на Конвента на Кметовете
Основни участници на местно ниво в разработването, изпълнението
и мониторинга на ПДУЕ + СУЕ съгласно ISO 50001 в общините
(доставчици на комунални услуги, финансови институции,
неправителствени организации, търговски асоциации и т.н.)
Органи за сертификация и акредитация

ISO 50001, с танд арти и енергиен менид жмънт
Приложението на ISO 50001 и други стандарти за управление на енергията подпомагат общините
в усилията им за по-ефективно използване на енергията във всички сектори. Тези стандарти дават
указания как да се създаде, внедри, поддържа и подобри дадена система за управление на енергията,
което позволява на организацията да постигне постоянен успех по отношение на енергийните
характеристики, в това число ефективност, сиг урност и потребление. Те имат за цел да подпомогнат
организациите в намаляване консумацията им на енергия, енергийните разходи и емисиите на
парникови газове, като същевременно допринасят за подобряване управлението на околната среда.
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