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JUS SVEIKINA 5-ASIS NAUJIENLAIŠKIS  

Penktojo projekto semestro metu (nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.) įvyko keli 

dvišaliai Europos partnerių susitikimai, kurių tikslas – sužinoti daugiau apie POWERTY 

identifikuotas gerąsias praktikas, kurios gali būti potencialiai įgyvendinamos kitų Europos 

partnerių regionuose. 

Gerieji pavyzdžiai skatina vystyti egzistuojančius viešuosius atsinaujinančių išteklių vartojimo 

instrumentus, kurių tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami asmenys.  

Šių susitikimų dėka ir viso iki šiol vykusio mokymosi proceso (gerosios patirties nustatymas, 

tarptautiniai seminarai, pažintiniai vizitai ir kt.) dėka buvo parengti pirmieji kiekvieno iš Europos 

partnerių regioninių veiksmų planų projektai, kuriuose buvo numatytos konkrečios priemonės, 

kurios pagerins egzistuojančius viešuosius instrumentus kiekviename regione. 

Regioniniai ekspertų susitikimais, kuriuose kiekvienas Europos partneris pristatė savo regiono 

veiksmų plano projektą, taip pat aktyviu regionų ekspertų dalyvavimu buvo skatinama jį užbaigti 

kitą semestrą. 

Svarbu pažymėti, kad POWERTY - „Energetinio nepritekliaus konsultavimo centro“ atlaso dalis, 

apimanti visas iniciatyvas ir projektus visame pasaulyje, siekiant sumažinti energijos nepriteklių. 

Išskirtinis - Andalūzijos energetikos agentūros (AEA) darbuotojų skatinamas pažeidžiamų namų 

ūkių kolektyvinio savarankiško vartojimo projektas, gavęs pirmąją nacionalinę Germinador Social 

2021 premiją. Šis projektas gimė POWERTY ir novatoriškos AEA darbuotojų iniciatyvos, skirtos 

sumažinti energijos nepriteklių Andalūzijoje, dėka. 

Be to, Andalūzijos regiono vyriausybė ir nevyriausybinė organizacija „Caritas“ pradėjo 

bendradarbiauti, siekdamos sumažinti energetinį nepriteklių paskatinti dalyvavimo POWERTY 

projekte. Šios organizacijos pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Be to, pagal AEA pasirašytą 

susitarimą su Huelvos universitetu, siekiant skatinti atsinaujinančią energiją ir saulės viryklių 

naudojimą, buvo įgyvendinamos įvairios veiklos. 

POWERTY buvo pristatytas Ispanijoje vykusiame 1-ajame Europos energetinių bendruomenių 

kongrese ir 1-ajame energetikos pereinamojo laikotarpio bendradarbiavimo iniciatyvų forume, 

taip pat daugelyje tarptautinių renginių, kurie bus aptarti vėliau ir skelbiami POWERTY projekto 

interneto svetainėje. 
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POWERTY DVIŠALIAI SUSITIKIMAI 

Per praėjusius semestrus Europos partneriai identifikavo gerąsias patirtis, susijusias su įvairiomis 

projekto temomis: atsinaujinančios technologijos, finansavimo mechanizmai, teisinio reguliavimo 

kliūtys, piliečių ir vietos valdžios institucijų įgalinimas. Kai kurios iš šių gerųjų praktikų buvo 

pristatytos tarptautiniuose seminaruose, bendradarbiaujant ekspertams, atstovaujantiems 

kiekvieną Europos partnerį. Šį penktąjį semestrą kiekvienas Europos partneris pasirinko gerąsias 

patirtis, kurias būtų galima perkelti arba įgyvendinti tobulinant jau egzistuojančius instrumentus  

atskiruose regionuose, siekiant skatinti atsinaujinančiais energijos šaltiniais sumažinti socialiai 

pažeidžiamų asmenų energijos nepriteklių. Buvo surengti šie dvišaliai susitikimai: 

• AEA ir VIPA susitikimas Sevilijoje 

2021 m. spalio 20 d. Andalūzijos 

energetikos agentūra (AEA) Sevilijoje 

uždarosios akcinės bendrovės 

Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

(VIPA) atstovams Sevilijoje pristatė 5 

gerąsias praktikas ir suorganizavo 2 

pažintinius vizitus. 

 

• AEA ir AURA-EE susitikimas Sevilijoje 

2021 m. Lapkričio 4-5 d. Andalūzijos 

energetikos agentūra (AEA) Overnė-Rona-

Alpių regiono energetikos ir aplinkosaugos 

agentūros (AURA-EE) atstovams Sevilijoje 

pristatė 4 gerąsias praktikas ir suorganizavo 1 

pažintinį vizitą. 

 

• AURA-EE ir VIPA, AEA susitikimas Lione 

   2021 m. gruodžio 13-14 d. Overnė-

Rona-Alpių regiono energetikos ir 

aplinkosaugos agentūros (AURA-EE) 

uždarosios akcinės bendrovės 

Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

(VIPA) ir Andalūzijos energetikos 

agentūros (AEA) atstovams Lione to 

pristatė 6 gerąsias praktikas ir 

suorganizavo 1 pažintinį vizitą. 
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• VIPA nuotolinis susitikimas su AOT, EAP & AEA 

2021 m. gruodžio 2 d. Viešųjų investicijų 

plėtros agentūra organizavo nuotolinį 

susitikimą su Andalūzijos energetikos 

agentūra (AEA), Plovdivo energetikos 

agentūra (EAP) ir Opolės aglomeracijos 

asociacija (AOT) siekiant pristatyti 3 

Lietuvos gerąsias praktikas. 

 

 

Nuorodą į darbotvarkę ir pranešimus galima rasti: čia 

Nuorodą į POWERTY identifikuotas gerąsias praktikas galima rasti: čia 

 

SUINTERESUOTŲ INSTITUCIJŲ SUSITIKIMAI 

REGIONUOSE 
 

Suinteresuotų institucijų regionuose susitikimų metu kiekvienas partneris pristatė 

regioninio veiksmų plano projektą ir paragino aktyviai dalyvauti svarstant pasiūlymus. Šie 

susitikimai išsamiai aprašomi toliau: 

 

• Andalūzijos energetikos agentūra (AEA - Ispanija) 
 

2022 sausio 31 d. vykusiame penktajame POWERTY 

suinteresuotų institucijų regionuose susitikime, kurį 

organizavo AEA, dalyvavo 41 ekspertas, kuriame 

buvo informuota apie semestro pažangą, 

pristatytas regioninio veiksmų plano projektas ir 

visos POWERTY projekto metu identifikuotos 

gerosios praktikos. Susitikimo metu taip pat buvo 

pristatytas pilotinis projektas dėl energetikos ir 

švietimo bendruomenės kūrimo ir plėtros 

pažeidžiamoje vietovėje (Torreblanca Sevilijoje), 

kuris vykdomas pagal POWERTY. 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13911/powerty-online-regional-workshop-in-spain/


 2022 metų sausis 

 

 

6 / 13 

• Overnė-Rona-Alpių regiono energetikos ir aplinkosaugos 

agentūra (AURA-EE – Prancūzija) 
 

 

2022 sausio 28 d. vykusiame ketvirtajame 

POWERTY suinteresuotų institucijų regionuose 

susitikime, kurį organizavo AURA-EE, dalyvavo 

12 ekspertų, kuriame buvo apibendrinta 

projekto pažanga ir identifikuotos gerosios 

praktikos. Sutartį pasirašęs ekspertas pristatė 

pirmuosius pilotinio projekto teisinio ir 

finansinio tyrimo rezultatus. Galiausiai buvo 

aptartas regioninis veiksmų planas, kuris bus 

parengtas antrajame projekto etape. 

 

•  Plovdivo energetikos agentūra (EAP - Bulgarija) 

2021 lapkričio 30 d. 102 ekspertai 

dalyvavo EAP organizuotame 

ketvirtajame POWERTY suinteresuotų 

institucijų regionuose susitikime, kuris 

vyko tuo pačiu metu kaip ir Bulgarijos 

energetikos agentūrų asociacijos XIV 

nacionalinė konferencija Velingrade. Joje 

buvo sudaryta energijos nepritekliui 

skirtą ekspertų grupė, kurioje buvo 

pristatytos POWERTY projekto metu 

identifikuotos gerosios praktikos ir 

pilotinis projektas. 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14258/powerty-online-regional-workshop-in-france/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14259/powerty-regional-workshop-in-bulgaria/
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•  Opolės aglomeracijos asociacija (AOT - Lenkija) 

2022 sausio 5 d. 7 ekspertai dalyvavo 

ketvirtajame POWERTY suinteresuotų 

institucijų regionuose susitikime, kurį 

organizavo AOT ir kuriame buvo pristatytas 

regioninio veiksmų plano projektas. 

 

 

 

 

• Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA - Lietuva) 
 

2022 sausio 26 d. 16 ekspertų dalyvavo VIPA 

organizuotame ketvirtajame POWERTY 

suinteresuotų institucijų regionuose susitikime, 

kuriame buvo pristatytas energijos nepritekliaus 

mažinimo Lietuvoje regioninis veiksmų planas, 

akcentuojant didesnį atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimą tarp pažeidžiamų grupių. 

Susitikimo metu taip pat buvo pristatytos Ispanijoje 

ir Prancūzijoje identifikuotos gerosios praktikos, 

pabrėžiant bendradarbiavimo svarbą. 

SUSITIKIMAI SU PARTNERIAIS 

Partnerių susitikimų metu buvo aptarti veiksmai, kurių reikia imtis įgyvendinant projektą per šį 

semestrą, ir buvo pasidalinta informacija apie kiekvieno partnerio regioninį veiklos planą. Šie 

susitikimai išsamiai aprašomi žemiau: 

     

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13915/powerty-online-regional-workshop-in-poland/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13810/powerty-online-regional-workshop-in-lithuania/
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• Visi POWERTY projekto partneriai 2021 m. rugsėjo 27 d. dalyvavo koordinaciniame 

susitikime, kuriame buvo planuojami dvišaliai susitikimai, buvo aptartos pagrindinės 

nuostatos regioninių veiksmų planų projektų rengimui ir suplanuoti 2022 m. sausio mėn. 

suinteresuotų institucijų regionuose susitikimai.  

• Visi POWERTY projekto partneriai 2022 m. sausio 13 d. dalyvavo Stebėsenos komiteto 

susitikime, kuriame buvo pristatyti kiekvieno partnerio regioninių veiksmų planų projektai ir 

peržiūrėta praėjusio pusmečio pažangos ataskaita, buvo išanalizuoti tolesni projekto 

įgyvendinimo veiksmai (veiksmų planai ir susitikimas dėl veiksmų planų pateikimo) ir pristatyti 

pilotiniai projektai, kuriuos Interreg Europe patvirtino Ispanijos (AEA), Prancūzijos (AURA-EE) ir 

Bulgarijos (AAP) partneriams. Be to, POWERTY projekto patariamasis partneris (Mančesterio 

universitetas) pristatė naujausius duomenis apie energijos nepritekliaus Europoje tyrimus. 

 

 

POWERTY “ENERGETINIO NEPRITEKLIAUS 

CONSULTACIJŲ CENTRO” ATLASE 
 

2022 m. sausio 30 d POWERTY projektas buvo įtrauktas i Energetinio nepritekliaus konsultantų 

atlasą kaip viena iš globalių iniciatyvų kovojant su energetiniu nepritekliumi. 

 

GERMINADOR SOCIAL 2021 

PIRMA VIETA 
 

2021 m. lapkričio 2 d.  Andalūzijos energetikos agentūros (AEA) 

komanda gavo aukščiausią pripažinimą ir Germinador Social 2021 

pirmą nacionalinį apdovanojimą kategorijoje “Energetinis nepriteklius” už savo iniciatyvą 

“Kolektyvinė gamyba savoms reikmėms pažeidžiamiems vartotojams”. Dėkojame visiems, kurie 

balsavo už mūsų projektą. (Engager, European Energy Poverty COST Action, etc.) 

 

SUTELKTINIS FINANSAVIMAS 

KOLEKTYVINIAMS PV 

ĮRENGINIAMS PAŽEIDŽIAMIEMS 

VARTOTOJAMS 
 

2021 m. lapkričio 14 d. MUTI Asociacija (Andalūzijos POWERTY ekspertai) sėkmingai užbaigė 

sutelktinio finansavimo procesą skirtą finansuoti kolektyvinius fotoelektrinius (PV) įrenginius 

mokykloje skirtus aprūpinti elektra aplinkines pažeidžiamas šeimas. Šis projektas yra dalis 

gerosios praktikos pavyzdžių, pateiktų POWERTY (nuoroda čia). 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13882/powerty-in-the-energy-poverty-advisory-hub/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13391/1st-prize-of-the-social-germinador-awards-2021/
http://www.engager-energy.net/powerty-project-social-germinador-awards-2021/
https://twitter.com/EngagerCOST/status/1439906445978480644
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13394/crowdfunding-achieved-energy-in-schools-project/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5671/citizen-participation-as-a-tool-to-create-the-local-energy-community-lec-alumbra-in-andalusia/
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 SAULĖS ENERGIJOS VIRYKLIŲ 

NAUDOJIMO SKATINIMAS TARP 

PAŽEIDŽIAMŲ VARTOTOJŲ 
 

 

Praeitame semestre (2022 m. gegužės 29 d.) buvo pasirašytas 

susitarimas tarp Andalūzijos regiono vyriausybės ir Huelva universiteto (Andalūzijos POWERTY 

eksperto) skirtas skatinti atsinaujinančią energetiką, ypač naudojant saulės energijos virykles. 

Dalis veiklų pagal šį susitarimą vyko šiame penktajame semestre: 2021-m. rugpjūčio 25 d. per 

mokslo savaitę San Silvestre de Guzman ir 2021 m. rugsėjo 28 d. Europos tyrėjų vakaro metu buvo 

surengtas seminaras padedant Raudonajam Kryžiui ir jo savanoriams. 
 

SUSITARIMAS TARP ANDALŪZIJOS 

ENERGETIKOS AGENTŪROS IR CARITO 
 

2021 m. rugsėjo 15 d. Andalūzijos energetikos agentūra 

(AEA) ir Caritas (Andalūzijos POWERTY ekspertas) suvienijo 

jėgas, kad nugalėti energetinį nepriteklių, POWERT projekto apimtyje pasirašydami susitarimą, 

skirtą skatinti mokymo veiklas ir atsinaujinančios energetikos pilotines iniciatyvas. 

 

ANDALŪZIJOS JAUNIMO APDOVANOJIMAS ANDALŪZIJOS EKSPERTEI 
 

2021 m. lapkričio 24 d. Sevilijos universiteto doktorantė ir POWERTY ekspertė Susana Clavijo 

Núñez sulaukė pripažinimo įteikiant Andalūzijos jaunimo apdovanojimą už jos mokslo darbą 

Energetinio nepritekliaus srityje. Susana Clavijo buvo AEA POWERTY komandos narė POWERTY 

projekto pirmojo semestro metu. 
 

POWERTY PROJEKTO SKLAIDA 
 

• POWERTY renginiuose 
 

• 2021 m. spalio 27 d. AEA pristatė POWERTY nuotoliniame renginyje Konferencija Pirmaujančios 

vietinės energetinės bendrijos. LICLE projektas. 

• 2021 m. spalio 30 d. AEA pristatė POWERTY nuotoliniame renginyje Energetikos ir kooperatinių 

bendruomenių konferencija. Alternatyvos populiacijos mažėjimui. 

• 2021 m. spalio 8d. UM pristatė POWERTY nuotoliniame renginyje Mančesterio klimato 

festivalis. 

• 2021 m. lapkričio 6 d. AEA pristatė POWERTY gyvame renginyje 1-asis kooperatinis Energetikos 

transformacijos forumas Monachil (Granada, Ispanija). 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12181/powerty-solar-cookers/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13076/powerty-solar-cookers-red-cross/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13005/agreement-caritas-aea-in-powerty-framework/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14286/powerty-in-the-energy-communities-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14287/powerty-in-the-energy-communities-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14391/powerty-in-the-manchester-climate-festival/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13395/powerty-in-i-forum-cooperative-energy-transition/
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• 2021 m. lapkričio 16 d.  AEA pristatė POWERTY gyvame renginyje 1-asis Energetikos bendrijų 

Europinis kongresas (Pamplona, Ispanija). 

• 2021 m. lapkričio 16 d. AURA-EE pristatė POWERTY nuotoliniu būdu Nacionalinių institucijų 

tinklui “Prieš nepriteklių ir energetinį nesaugumą namų ūkiuose (RAPPEL)”. 

• 2021 m. lapkričio 23 d. AEA pristatė POWERTY konferencijoje Bendradarbiavimo projektas 

"Vietinių bendruomenių energetikos lyderiai” (LICLE). 

• 2021 m. lapkričio 24 d. AEA pristatė POWERTY gyvame renginyje Seminaras Atsinaujinančios 

energijos bendrijos Andévalo regione (Huelva, Ispanija). 

• 2021 m. lapkričio 25 d. UM pristatė POWERTY nuotoliniame renginyje Seminaras 

Energetinio nepritekliaus dabartis ir ateitis. 

• 2021 m. gruodžio 8 – 9 d. d. AOT pristatė POWERTY ir surengė gyvą renginį XII/XIII 

Nacionalinis Eco Energetikos festivalis Opolėje. 

• 2021 m. gruodžio 10 d. UM pristatė POWERTY nuotoliniame renginyje Konferencija 

Klimato kaita ir Miestų transformacija. 

• 2021 m. gruodžio 21 d. AEA pristatė POWERTY nuotoliniame renginyje Konferencija Energetinis 

nepriteklius ES: padėtis, politika, vartotojų įgalinimas, surengtas “TRECE” projekto. 

• 2022 m. sausio 29 d. UM pristatė POWERTY nuotoliniame renginyje Įžanginės 

konferencijos seminaras Energetikos ir aplinkosaugos specialioji grupė. 

 

• POWERTY spaudoje 
 

Per šį semestrą su POWERTY susijusių pasirodymų spaudoje buvo daug, todėl nukreipiame 

jus į mūsų spaudos dokumentų rinkinį (čia, skiltyje ,,Pasirodymai žiniasklaidoje”). 

Stebėtina Stefan Bouzarovski ir kitų autorių publikacija – mokslinis darbas apie energijos 

nepriteklių Lenkijoje, kuriam buvo panaudotos POWERTY projekto išvados (nuoroda) 

 

 

• POWERTY radijuje 
 

Per šį semestrą su POWERTY susijusių radijo pasirodymų buvo daug, todėl nukreipiame jus į 

mūsų radijo dokumentų rinkinį (čia, skiltyje ,,TV ir radijo poveikis”). 

 

 

 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13392/powerty-in-i-european-congress-of-energy-communities/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14230/powerty-in-the-rappel-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13565/powerty-in-cooperation-communities-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13564/powerty-in-beturia-energy-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14389/powerty-in-the-energy-poverty-event/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14373/powerty-in-the-national-eco-energy-festival/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14388/powerty-in-the-climate-change-event/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14084/powerty-in-conference-about-energy-poverty/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14387/powerty-in-eesg/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718521001421?via%3Dihub
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
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• POWERTY televizijoje 
 

2021 m. spalio 11 d. Andalūzijos 

energetikos agentūra (AEA) pasirodė 

regioninėje televizijoje (Canal Sur TV), 

kurioje kalbėjo apie Energetikos 

bendrijas ir bandomąjį POWERTY 

projektą Torreblankoje. Norėdami 

sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų 

TV dokumentų rinkinį (čia, skyriuje 

,,Televizijos ir radijo poveikis”). 

 

 

 

• POWERTY interneto svetainė 
 

Projekto svetainėje galite susipažinti su šia viešinama informacija: 

 

• Naujienos, susijusios su projekto tema, skiltyje NAUJIENOS. 
 

• Gerosios praktikos, kurios buvo įvertintos Interreg Europe ekspertų, įtrauktos į Strategijos 

mokymosi platformos duomenų bazę (Policy Learning Platform) ir identifikuotos skiltyje 

GEROSIOS PRAKTIKOS. 
 

• BIBLIOTEKA skiltyje rasite šiuos dokumentus: 

• Gerųjų praktikų vadovą skiltyje GERŲJŲ PRAKTIKŲ VADOVAS, kurioje yra daugiau gerųjų 

praktikų nei skiltyje GEROSIOS PRAKTIKOS, kadangi šioje skiltyje taip pat įtrauktos gerosios 

praktikos iš kitų šalių, kurios nėra projekto konsorciumo dalis.    

• Dvišalių susitikimų ataskaitos: skiltyje DVIŠALIAI SUSITIKIMAI. 
 

 

DĖMESYS ANDALŪZIJOS ENERGETIKOS AGENTŪRAI 

(AEA) 
 

Andalūzijos energetikos agentūra (AEA) yra vyriausybei priklausanti įstaiga, 

priskirta Regioninio pirmininkavimo, Viešojo administravimo ir Vidaus reikalų 

ministerijai bei Regiono finansų ir Europos finansavimo ministerijai, kurios 

misija - plėtoti Andalūzijos regioninės vyriausybės politiką, kuria siekiama 

optimizuoti mūsų regiono aprūpinimą energija ekonominiu ir aplinkosaugos 

požiūriu. 

Pagrindinis AEA vaidmuo - stebėti ir įgyvendinti Andalūzijos regiono 

vyriausybės energetikos planą. Agentūra koordinuoja ir skatina Andalūzijos regioninės 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/
file:///C:/Users/viktorija.voroncova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/48XCVQU9/Naujienos,%20susijusios%20su%20jūsų%20tema,%20skiltyje%20NAUJIENOS
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/en/know-agency
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vyriausybės energetikos politikos tikslus, kurie šiuo metu įgyvendinami įvairiose Energetikos 

strategijose. 

Norint tai įgyvendinti, siekiama šių tikslų: 

• Pagerinti energetikos paslaugų kokybę regione. 

• Bendradarbiauti plečiant ir plėtojant energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūrą. 

• Pasiekti maksimalų energijos naudojimo efektyvumą. 

• Stiprinti regiono savarankiškumą įvairinant šaltinius. 

• Skatinti technologinių naujovių taikymą, taip pat skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą mūsų 

Autonominės bendruomenės energetikos sektoriuje. 

• Skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. 

• Prisidėti prie mažiau taršių energijos šaltinių kūrimo ir mažinti į atmosferą išmetamų 

teršalų kiekį. 

• Skatinti ir stimuliuoti energijos taupymą ir racionalų energijos vartojimą, ypač vengti 

energijos nuostolių būstuose, viešosiose ir privačiose įstaigose. 

• Bendradarbiauti su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis įgyvendinant energetikos 

sistemą gerinančią veiklą. 

• Prisidėti prie dabartinės energetikos sistemos keliamos taršos ir poveikio aplinkai 

mažinimo. 

• Skatinti energijos vartojimo efektyvumą transporto srityje Autonominėje bendruomenėje. 

• Skatinti ir bendradarbiauti kuriant įrenginius, skirtus efektyviausiam energijos naudojimui. 

• Prisidėti prie teritoriškai subalansuotos energijos gamybos ir tiekimo plėtros, ypač 

skatinant izoliuotų kaimo vietovių elektrifikavimą. 

• Valdyti ministerijos, kuriai ji pavaldi, jai pavestas skatinimo linijas pagal kovo 2 d. Įstatyminio 

dekreto Nr. 1/2010, kuriuo patvirtinamas persvarstytas Andalūzijos regioninės vyriausybės 

valstybės iždo bendrojo įstatymo tekstas, 117 straipsnio nuostatas. 

• Suteikti subsidijas pagal minėto Įstatyminio dekreto Nr. 1/2010 115 straipsnio nuostatas. 

• Rengti metinę ataskaitą apie tai, kaip laikomasi Energetikos plano tikslų. 

• Skatinti ir remti vietos korporacijas, skatinančias atsinaujinančių energijos šaltinių 

naudojimą. 

 

AEA yra pagrindinė POWERTY projekto partnerė ir dalyvauja įvairiuose Europos projektuose, 

skirtuose atsinaujinančiai energijai ir energijos taupymui.  

Daugiau apie AEA ir jos veiklą galite sužinoti jos interneto svetainėje (čia). 
 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/en/know-agency
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TOLESNI POWERTY PROJEKTO ETAPAI 
 

Kitą semestrą (2022 02 01-2022 07 31), atsižvelgiant į ankstesnių penkių semestrų mokymosi 

procesą, bus baigtas rengti kiekvieno Europos partnerio Regioninis veiksmų planas, kurį sudarys 

su projekto "Atsinaujinančioji energija pažeidžiamoms grupėms" tikslu susijusios priemonės, 

turinčios įtakos viešosioms priemonėms ir socialinėms, kultūrinėms bei vietos sąlygoms, 

skatinančioms projekto įgyvendinimą ir ilgaamžiškumą.  

Be to, bus tęsiami susitikimai su regioniniais ekspertais ir organizuojami papildomi kiekvieno 

Europos partnerio regioninio veiksmų plano sklaidos renginiai.   

Galiausiai bus užbaigti bandomieji veiksmai ir pristatyti jų rezultatai. 

 

POWERTY KONSORCIUMAS 

 

 

 

KONTAKTAI 
POWERTY  projekto koordinatorius - Andalūzijos energetikos agentūra,  Joaquín Villar; el. 

paštas joaquin.villar@juntadeandalucia.es  

Tai yra naujienlaiškis POWERTY, leidžiamas kas pusę metų. Jei nepageidaujate gauti POWERTY naujienlaiškių, nusiųskite atsakymą į šį el. pašto pranešimą, temos skiltyje įrašę 

„atšaukti prenumeratą“  (angl. "CANCEL SUBSCRIPTION"). 

Šis leidinys parengtas naudojantis Europos Sąjungos finansine parama pagal „Interreg Europe“ programą. Jo turinys yra išimtinė Andalūzijos energetikos agentūros atsakomybė ir 

jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos ar Programos vadovybės poziciją.  

Europos Sąjungos „Interreg Europe“ programa yra 2014–2020 m. laikotarpio teritorinio bendradarbiavimo iniciatyva, kuria siekiama skatinti Europos Sąjungos regionų 

bendradarbiavimą. Programos tikslas – padėti Europos regionams parengti ir efektyviau įgyvendinti regioninei plėtrai skirtas politikos kryptis ir programas, o ypač – programas 

pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, o taip pat programas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, tuo tikslu keičiantis visų Europos regionų 

suinteresuotųjų šalių patirtimi, žiniomis ir geriausiomis praktikomis. Programoje numatyti keturi teminiai prioritetai: moksliniai tyrimai ir inovacijos; MVĮ konkurenc ingumo 

didinimas, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas. „Interreg Europe“  programa vykdoma visoje Europos Sąjungoje, 

Norvegijoje ir Šveicarijoje.  

POWERTY projektas, kurio bendras biudžetas 1 127 226 EUR, yra Interreg Europe programos dalis, ir yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (iki 83,7 %). 

  

 

PROJEKTO VADOVAS PARTNERIAI 

mailto:joaquin.villar@juntadeandalucia.es
http://www.interregeurope.eu/

