A PROJEKT BEMUTATÁSA
Az ENERGISE projekt egy innovatív, páneurópai kutatási
kezdeményezés, mely az energiafogyasztással kapcsolatos
társadalmi és kulturális hatások mélyebb szintű tudományos
megértését tűzte ki célul.
Az ENERGISE projekt olyan lehetőségek kialakításával,
vizsgálatával és értékelésével foglalkozik,
melyek elősegítik az európai háztartások és közösségek
energiahasználatának minőségi és mennyiségi átalakítását.
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AZ ENERGISE PROJEKT CÉLJA:

1 Egy olyan innovatív keret kialakítása
az energiahasználattal kapcsolatos

háztartási gyakorlatok szerepéről,

kezdeményezések értékelésére, mely

valamint javaslatok a fenntarthatóbb

figyelembe veszi az energiafogyasz-

energiahasználati szokások kialakítá-

tást befolyásoló, aktuális társadalmi

sára.

gyakorlatokat és kultúrákat.

2

4 Kutatáson alapuló új ismeretek a

Az energiafogyasztás csökkentését
célzó európai kezdeményezések hatásainak értékelése és összehasonlítása.

3 Az ún. „élő labor” (Living Lab) szem-

léletmód alkalmazása az energiakultú-

5 Pozitív együttműködés ösztönzése a
társadalom, a döntéshozók és az ipari
szereplők között.

6 A projekt eredményeinek hatékony

átadása az európai energiaunió megvalósítása érdekében.

rák kutatása és átalakítása terén.

MIKÉNT VALÓSÍTJA MEG AZ ENERGISE
KONZORCIUM A FENTI CÉLOKAT?
Az ENERGISE projekt az élő labor (Living Lab) megközelítési módszert alkalmazza, melynek segítségével közvetlenül, valós helyzetben
figyelhetjük meg az energiafogyasztással kapcsolatos, meglévő
energiakultúrákat és társadalmi gyakorlatokat, valamint
tesztelhetjük az energiafogyasztás csökkentését célzó
háztartási és közösségi szintű kezdeményezéseket is.
A 30 európai országból származó, háztartások
és közösségek energiahasználatával kapcsolatos
eseteket és kezdeményezéseket a projektben elemezzük és csoportosítjuk. Az eredmények alapján
két prototípus “ENERGISE Élő Labort” alakítunk
ki, hogy megfigyelhessük és tanulmányozhassuk az
egyéni és közösségi energiafogyasztás dinamikáját.
A 8 országban megszervezett 16 Élő Labor megvalósítása előtt, alatt és után történő adatgyűjtés segíti majd,
hogy hatékony, fenntartható energiafogyasztással kapcsolatos kezdeményezéseket alakítsunk ki a jövőben Európa-szerte.
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KIK VAGYUNK?
Az ENERGISE konzorcium tíz, kutatással foglalkozó partnerből áll (egyetemek,
kutatóintézetek, vállalatok és civil szervezetek). A résztvevő országok:
Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia, Írország,
Magyarország, Németország, Svájc, Szlovénia.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
A projekt magyar megvalósítója a GreenDependent Intézet.
Látogasson el honlapunkra: www.energise.hu
Kövessen minket: facebook | twitter
Levelét az alábbi e-mail címre várjuk: info@greendependent.org
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A dokumentum tartalmáért kizárólag a szerzők felelősek; az nem szükségszerűen
tükrözi az Európai Unió nézeteit. Sem az Innovációs és Hálózati Projektek
Végrehajtó Ügynöksége (INEA), sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre
a fenti információk használatából eredő bárminemű károkozás miatt.

