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ЕНЕРГИЗИРАЙТЕ НИ: РАЗКАЖЕТЕ НИ ЗА ВАШИЯ УСТОЙЧИВ 
ЕНЕРГИЕН ПРОЕКТ С ДОМАКИНСТВА! 

Участвате ли в проект, който цели да промени начина, по който хората използват и 

консумират енергия? Насърчавате ли енергийната ефективност и по-ниското 

потребление на енергия в домакинствата? Независимо дали сте неправителствена 

организация, енергийна агенция, бизнес, или може би една група от съседи или 

социален клуб, ние бихме искали да научим повече за Вас! 

Ние сме група отдадени хора, изследователи и практици, които са обединили 

усилията си в нов изследователски проект, финансиран по Рамковата програма за 

наука и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, и се стремим да 

идентифицираме интересни инициативи за намаляване на енергийното потребление в 

домакинствата. В цяла Европа има много хора и организации, които предприемат 

стъпки към по-устойчив и енергийно ефективен начин на живот. Бихме се радвали да 

покажем и Вашата инициатива и да научим възможно най-много от всекиго от Вас, 

като за целта се нуждаем от помощта Ви.   

 

 

 

 

 

Защо е добре да участвате? Ако проектът ви бъде избран за нашия общ 

изследователски преглед, той би могъл да допринесе за усъвършенстването на 

европейската политика за намаляване на енергийното потребление. Той също така би 

могъл да попадне в обща база данни с инициативи от 30 европейски държави, която 

в момента разработваме на нашата уеб страницата, и да получи международно 

признание чрез изготвяните от нас научни и политически доклади, както и 

съобщения до медиите.  

   

СПОДЕЛЕТЕ УСТОЙЧИВИТЕ СИ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ С НАС 

Моля, изпратете ни контактите си, заедно с кратко описание на проектите, в които 

участвате или такива, за които сте чували (предоставяйки ни линк към уебсайт или 

проектна брошура, например), за да можем да се свържем допълнително с Вас за 

повече информация.    

Моля,  свържете се с нас на адрес: marko.hajdinjak@online.bg 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Доброволци по време на енергийно обучение в 

рамките на инициативата Енергийни квартали  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участници се запознават с инициативи за 

възобновяема енергия по време на Европейски 

дни на отворени врати 

mailto:marko.hajdinjak@online.bg


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ENERGISE:  

Проект ENERGISE представлява иновативна паневропейска изследователска инициатива за 

постигането на по-голямо научно разбиране относно социално-културните влияния върху 

потреблението на енергия. Финансиран по Рамковата програма за наука и иновации 

„Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, проектът е с обща продължителност 3 години 

(2016-2019) и цели да разработи, валидира и оцени възможности за промяна „отдолу-

нагоре“ в потреблението на енергия в домакинства и общности от цяла Европа. 

ENERGISE възприема съвременния подход на т. нар. „живи лаборатории“ (Living Labs) 

за непосредствено наблюдение на съществуващи „енергийни култури“ в реална 

обстановка, с цел тестването на инициативи за намаляване на енергийната консумация 

на ниво отделни общности и домакинства. Задълбочен преглед и класификация на 

потребителски инициативи от 30 европейски държави ще осигури основата за 

разработването на два прототипа „ENERGISE Living Labs“, предназначени да уловят 

факторите на влияние върху индивидуалното и колективно енергийно потребление. 

Събирането на данни, преди, по време и след въвеждането на 16 „живи лаборатории“ в 

рамките на осем партньорски държави, ще допринесе за планирането и оценката на 

бъдещите инициативи за енергийно потребление в цяла Европа.  

Консорциумът по проект ENERGISE включва 10 различни партньорски организации, в т.ч. 

университети, научноизследователски институти, предприятия и неправителствени 

организации от България, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Словения, 

Швейцария, Холандия и Обединеното кралство. 

 

ЗА КОНТАКТИ: 

Медии:  

Edina Vadovics, GreenDependent Institute (Унгария), edina@greendependent.org 

Повече информация за базата данни от устойчиви енергийни проекти:  

Charlotte Louise Jensen, Aalborg University, (Дания), cjensen@plan.aau.dk 

Проектен координатор: 

Dr. Frances Fahy, National University of Ireland, Голуей (Ирландия) 

frances.fahy@nuigalway.ie  

 

ENERGISE: НАКРАТКО  

o Акронимът ENERGISE (т.е. European Network for Research, Good Practice and 

Innovation for Sustainable Energy) служи да означи Европейска мрежа за 

изследвания, добри практики и иновации в областта на устойчивата енергия  

o Координиран от National University of Ireland, Голуей (Ирландия) 

o Финансиран по Рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ на 

Европейския съюз  

o Уебстраница: http://www.energise-project.eu/, Email: info@energise-project.eu 
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