Uzzini vairāk par “50000&1 SEAPs”

K ā ISO50001 var uzlabot Ilgtspējīgas
enerģijas rīcības plānus?
Daudzās Eiropas pašvaldībās ISO50001 prasības jau tiek piemērotas
IERP. 50000&1 SEAPs pieeja palīdz:

E-pa sts: 50001seaps@iclei.org

Māja s l apa: www.50001seaps.eu

T witeris: @50001SEAPs

Izstrādāt efektīvākas enerģijas izmantošanas politiku un noteikt mērķus un
uzdevumus politikas īstenošanai

Projek ta partneri

Noteikt iespējamos uzlabojumus IERP plānošanā

CRES – www.cres.gr

Demonstrēt efektīvu IERP īstenošanu trešajām personām
Iesaistīt sabiedrību, uzlabojot izpratni par kolektīvās enerģijas vajadzībām,
vidi un energoefektivitāti

SOGESCA (Koordinators) – www.sogesca.it
PNEC – www.pnec.org.pl
EKODOMA – www.ekodoma.lv
ARM – www.arm-bg.net
ECQ – www.ecq-bg.com
AMET – www.amet.ro

Izstrādāt metodes, kas palīdz ilgtermiņā uzraudzīt IERP

DENKSTATT – www.denkstatt.ro

Pašvaldībām kontrolēt to attīstību un viegli pārskatīt plānotās aktivitātes

ALBE A – www.albea-transenergy.com

Analizēt enerģijas patēriņu, iekārtu darbību, to apkalpojošā personāla
ieradumus, kas var ietekmēt energoefektivitāti

Atbalsts pašvaldībām Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības pl ānu izstr ādē un integrēšanā
sask aņā ar energopārvaldības sistēmu
atbilstoši ISO 50001

DEPUTACION OURENSE – www.depourense.es
AMORCE – www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE – www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe – www.iclei-europe.org

Definēt darbības rādītājus, lai palīdzētu uzraudzīt procesus un rezultātus
Nepārtraukti uzlabot enerģijas pārvaldību

www.50001seaps.eu

K as ir “50000&1 SEAPs”?
Projekts “5000&1 SEAPs” sniedz iespēju integrēt energopārvaldības sistēmu (EPS)
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos saskaņā ar energopārvaldības standartiem,
piemēram, ISO 50001 un Eiropas enerģētikas balvu (European Energy Award).
Projekta mērķis ir palīdzēt pašvaldībām pārvarēt šķēršļus, kas saistīti ar rīcības
plānu izstrādi, pastiprināt iekšējo struktūru un procedūras attiecībā uz augstas
kvalitātes enerģētikas politikas plānošanu. Tas nodrošina, ka vietējās enerģētikas
politikas izveidē un plānošanā tiek piemērotas ilgtspējīgas pieejas, kas tiek
izmantotas arvien vairāk visā Eiropā.
50000&1 SEAPs ir 3 gadu projekts, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas programma
„Saprātīga enerģija Eiropai”, un tas noslēgsies 2017. gada februārī.

K ādi ir projek ta mērķi?
Izveidot vienotu pieeju – 50000&1 SEAPs metodoloģiju – energopārvaldības
integrēšanai Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos (IERP)
Attīstīt, ieviest un uzraudzīt IERP atbilstoši ISO50001 un nostiprināt
energopārvaldības standartus 40 projektā iesaistītajās pašvaldībās astoņās
valstīs
Popularizēt ilgtspējīgas enerģijas politiku un nodrošināt efektīvu IERP
īstenošanu arī pēc projekta beigām
Popularizēt projekta laikā gūtos rezultātus plašākam sabiedrības lokam un
palielināt Pilsētu mēru pakta atbalstītāju, koordinatoru un pašvaldību skaitu,
kas savā darbībā piemēro 50000&1 SEAPs pieeju

K as būs ieguvēji no “50000&1 SEAPs” projek ta?
Pašvaldības, īpaši Vidusjūras valstīs un jaunajās dalībvalstīs
Pakta koordinatori, pakta atbalstītāji, vietēja un reģionāla līmeņa
enerģētikas aģentūras un citas struktūras, kas darbojas ar pašvaldībām
Pilsētu mēru pakta ietvaros
Galvenās iesaistītās puses pašvaldībās, kas piedalās EPS un IERP izstrādē,
ieviešanā un monitoringā (energoapgādes uzņēmumi, finansu institūcijas,
NVO, pakalpojumu sniedzēji un citi)
Personas, kas iesaistītas vietēja līmeņa EPS sertificēšanas procesā saskaņā
ar ISO50001 (sertifikācijas un akreditācijas iestādes)

ISO 50001, standarti un energopārvaldība
ISO 50001 un citi energopārvaldības standarti var veicināt pašvaldību centienus izmantot
enerģiju efektīvāk visos sektoros. Šie standarti nosaka kā izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot
energopārvaldības sistēmu, ļaujot organizācijai panākt nepārtrauktu attīstību tajās jomās, kas
saistītas ar energoefektivitāti, resursu patēriņu un drošību. EPS palīdz organizācijām samazināt
enerģijas patēriņu, enerģijas izmaksas un siltumnīcefekta gāzu emisijas, vienlaicīgi uzlabojot arī
vides pārvaldību.

Seko projekta aktivitātēm
Twiterī - @50001SEAPs

