
Coś się kończy, coś się zaczyna  

 

Realizacja naszego projektu EURONET 50/50 MAX dobiega końca. Minione 

trzy lata były wypełnione wieloma wyzwaniami i ciężką pracą, ale także  

przyniosły nam wiele radości i satysfakcji z osiągniętych wyników. Ponad 

500 szkół i 48 innych budynków użyteczności publicznej z 13 krajów podjęło      

starania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii i rachunków za nią 

realizując działania nieinwestycyjne, takie jak zmiana zachowań, promowa-

nie dobrych nawyków w dziedzinie korzystania z energii oraz drobne              

naprawy. I udało im się osiągnąć imponujące rezultaty nie tylko w zakresie 

oszczędzania energii i pieniędzy, ale także w zakresie zwiększenia świado-

mości energetycznej użytkowników budynku i nauczenia ich zrównoważo-

nych zachowań. 

 

Z tego, ostatniego już numeru biuletynu czytelnik dowie się nie tylko, co udało nam się osiągnąć w tym intensywnym 

okresie trzech lat, ale także dlatego warto włączyć metodologię 50/50 do lokalnych energetycznych strategii i planów 

działania. Coraz więcej europejskich gmin decyduje się na ten krok, gdyż wdrażanie metodologii 50/50 w szkołach           

i innych budynkach użyteczności publicznej może znacząco wspierać osiągnięcie celów lokalnej polityki klimatyczno-

energetycznej. W tym numerze prezentujemy również najnowsze publikacje 50/50, w tym wiele przydatnych wskazó-

wek i porad dla tych, którzy chcą rozpocząć realizację projektu, promujemy nasze dobre praktyki, a także projekt 

SAVE AT WORK zmierzający do poprawy zachowań użytkowników budynku w zakresie wykorzystania energii.  

 

Dlaczego warto było realizować projekt EURONET 50/50 MAX? 

Pomógł zaoszczędzić energię i pieniądze bez większych nakładów inwestycyjnych. 

Przyczynił się do lepszego zrozumienia zasad gospodarowania energią w szkołach i innych budyn-

kach użyteczności publicznej. 

Uczył dobrych nawyków i racjonalnego wykorzystania energii oraz innych zasobów. 

Wspierał nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy energooszczędnych szkołami             

i instytucjami z całej Europy. 

Jego realizacja była naprawdę dobrą zabawą! 

 

Ostatnia część biuletynu zawiera przykłady inspirujących dobrych praktyk opracowanych przez szkoły i inne budynki 

użyteczności publicznej uczestniczące w projekcie, jak również opis najważniejszych doświadczeń, jakie zdobyły 

podczas jego realizacji, a także zalecenia dla tych, którzy chcieliby pójść ich śladem. A jest ich niemało! Choć projekt 

się już kończy, coraz więcej europejskich miast i gmin, szkół oraz instytucji publicznych planuje wykorzystać metodo-

logię 50/50 i doświadczenia projektu EURONET 50/50 MAX, aby zmniejszyć wykorzystanie energii i uczyć młodzież, 

nauczycieli i innych użytkowników budynków bardziej odpowiedzialnego wykorzystywanie zasobów. Dlatego nasza 

strona (www.euronet50-50max.eu) i profil na Facebooku (https://www.facebook.com/EURONETMAX/) pozostaną 

aktywne. Zapraszamy – zostańcie z nami!  

 

O projekcie EURONET 50/50 MAX 

EURONET 50/50 MAX jest projektem współfinansowanym z programu IEE, mającym  na celu ograni-

czenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez zastosowanie innowacyjnej            

metodologii 50/50, która aktywnie angażuje użytkowników budynku w proces zarządzania energią. 

Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku a samorząd 

lokalny/regionalny, który finansuje rachunki za energię,  
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Podsumowanie projektu                     
EURONET 50/50 MAX  

Po trzech latach realizacja projektu EURONET 50/50 

MAX dobiega końca. Osiągnięte rezultaty robią wra-

żenie, podobnie jak zaangażowanie nauczycieli, 

uczniów, administratorów budynków i przedstawicieli 

samorządów. I co jest dla nas bardzo ważne: przez 

cały ten okres reakcja i odpowiedź ze strony uczestni-

ków były niesamowite, za co jesteśmy bardzo 

wdzięczni.  

500 szkół, 48 budynków użyteczności publicznej             

i 13 zaangażowanych krajów stworzyły wielką spo-

łeczność 50/50. Możliwość replikacji tej sieci i jej do-

świadczeń jest kolejnym ważnym punktem do rozwa-

żenia. Lubimy sobie wyobrażać, że w okresie 5 lub 10 

lat liczba szkół realizujących koncepcję 50/50 wzro-

śnie od 500 do 50 000, a grupa 48 obiektów obejmie 

nawet 500 budynków publicznych... Wierzymy, że 

zasadziliśmy  i uprawialiśmy ziarno, które będzie teraz 

z powodzeniem wzrastać i umożliwi zaangażowanie  

coraz większej liczby budynków użyteczności publicz-

nej, działających na rzecz przyjęcia nowej kultury 

energetycznej opartej na bardziej odpowiedzialnym 

wykorzystaniu energii.  

 

 

Jeśli chodzi o rezultaty – praca, jaką wykonali              

użytkownicy budynków szkolnych i innych  

budynków publicznych wzbudza niekłamany podziw. 

Kreatywność i aktywność ludzi, którzy uczestniczyli        

w działaniach energooszczędnych, były zdumiewają-

ce, a osiągnięte wyniki są najlepszym świadectwem 

ich wysiłków: zaoszczędzili w sumie 5 867 900 kWh         

i 444 107 EUR, dzięki czemu 1 744 ton CO2 mniej 

zostało wyemitowane do atmosfery – te liczby są naj-

lepszym podsumowaniem działań w ramach projektu 

EURONET 50/50 MAX. Na początku jego realizacji 

naszym celem było uzyskanie oszczędności energii 

na poziomie 8%, a na końcu osiągnęliśmy 12%!  

 

Realizowane działania miały na celu także pogłębie-

nie wiedzy oraz zwiększenie świadomości społeczno-

ści lokalnej w zakresie zagadnień związanych z ener-

gią, a zwłaszcza konieczności niemarnowania energii 

i innych zasobów. W tym sensie uważamy, że osią-

gnięte wyniki były znakomite i gratulujemy wszystkim 

osobom zaangażowanym w realizację projektu.  

 

Teraz nadszedł czas, aby myśleć o nowych działań          

i inicjatywach angażujących więcej osób, które wierzą 

w potrzebę pracy na rzecz bardziej zrównoważonej 

przyszłości. 
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Obchody Dnia Projektu EURONET 50/50 MAX                        

w Dąbrowie Górniczej  

Warsztaty energetyczne w SP nr 32 w Bielsku-Białej  



Koncepcja 50/50 w strategiach 
lokalnych 

Coraz więcej europej-

skich samorządów de-

cyduje się na włączenie 

koncepcji 505/50 do 

swoich lokalnych strategii i planów działań na rzecz 

zrównoważonej energii. Rozumieją bowiem, że w celu 

wykazania swojego zaangażowania na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju energetycznego i zachęcania oby-

wateli do wspłpracy w tej dziedzinie, muszą zacząć od 

poprawy efektywności energetycznej we własnych 

budynkach i obiektach. A metodologia 50/50 jest zna-

komitym do tego narzędziem przyczyniając się do 

poprawy procedur zarządzania energią i osiągania 

znacznych oszczędności przy nieznacznych nakła-

dach inwestycyjnych. 

Niektóre gminy idą nawet pójść o krok dalej i decydują 

się na inwestowanie 50% uzyskanych oszczędności   

w realizację dalszych działań na rzecz efektywności 

energetycznej w zaangażowanych budynkach, co 

pomaga im stworzyć "mini-fundusze obrotowe". W ten 

sposób oszczędności energii staną się jeszcze więk-

sze w ciągu najbliższych lat.  

Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla sygnatariu-

szy Porozumienia Burmistrzów, którzy przyjmują bar-

dzo ambitne cele – 20% redukcji emisji CO2 z ich tery-

torium do 2020 roku (lub 40% redukcji do roku 2030  

w ramach nowego Porozumienia Burmistrzów). Aby je 

zrealizować, gminy muszą zastosować kompleksowe 

podejście, koncentrując się zarówno na inwestycjach 

służących poprawie efektywności energetycznej i wy-

korzystania OZE, jak i na tzw. miękkich projektach 

zachęcających obywateli do zmiany ich przyzwycza-

jeń konsumpcyjnych. A koncepcja 50/50 okazała się 

skutecznym narzędziem do realizacji tego celu! Nie 

tylko bowiem pomaga uczniom, nauczycielom i innym 

użytkownikom lepiej poznać i zrozumieć zużycie ener-

gii w swoich budynkach i sposoby bardziej racjonalne-

go jej wykorzystania, ale także uzyskać znaczne osz-

czędności kWh, CO2 i euro. I co jest jeszcze ważniej-

sze – pomaga zapewnić, że młodzież będzie w przy-

szłości bardziej odpowiedzialnie korzystać z zasobów 

naturalnych. 

 

Nowe publikacje 50/50 

Poradnik „Wszystko, co 

chciałbyś wiedzieć o  pro-

jekcie 50/50”  

Ostatni poradnik opracowa-

ny w ramach projektu EU-

RONET 50/50 MAX podsu-

mowuje wszystkie nasze 

doświadczenia, dobre prak-

tyki, wnioski i zalecenia.          

W publikacji znajdziecie 

wszystkie ważne informacje 

na temat metodologii 50/50, 

a także wskazówki, jak wdrażać koncepcję 50/50        

w szkołach i innych budynkach użyteczności publicz-

nej. Znajdziesz tu również wiele fascynujących przy-

kładów najlepszych praktyk z 13 krajów uczestniczą-

cych w realizacji projektu, szereg przydatnych wska-

zówek od uczestników, opis działań wykonanych            

w budynkach użyteczności publicznej i szkołach nale-

żących do Sieci 50/50, podsumowanie rezultatów 

projektu i wiele więcej. 

 

Poradnik „Korzyści ze 

stosowania metodologii 

50/50 w budynkach uży-

teczności publicznej”  

Ten poradnik podkreśla 

najważniejsze aspekty i ko-

rzyści wynikające z zasto-

sowania koncepcji 50/50          

w budynkach użyteczności 

publicznej. Ma on na celu 

zachęcanie i motywowanie 

europejskich władz lokal-

nych, aby włączały tę kon-

cepcję do swoich lokalnych strategii energetycznych        

i planów działania, a ponadto zawiera użyteczne 

wskazówki, dotyczące zaangażowania zarządców 

budynków i ich użytkowników w działania energoosz-

czędne. A takie działania mogą w znacznym stopniu 

przyczynić się do osiągnięcia lokalnych celów energe-

tyczno-klimatycznych oraz zademonstrowania zaan-

gażowania władz lokalnych w zrównoważony rozwój  
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energetyczny. Poradnik w przystępny i zrozumiały 

sposób przedstawia istotę koncepcji 50/50 i dowodzi, 

że znaczne oszczędności energii można osiągnąć 

bez dużych wydatków. 

 

Katalog szkół i innych   

budynków użyteczności 

publicznej zrzeszonych         

w sieci  50/50  

Katalog zawiera profile 

wszystkich szkół i innych 

budynków publicznych reali-

zujących koncepcję 50/50. 

Ich użytkownicy mają różne 

doświadczenia z wdrażania 

metodologii 50/50 i w każdym 

z nich opracowali wiele do-

brych praktyk, które mogą stać się źródłem inspiracji 

dla innych ośrodków edukacyjnych, które chciałyby 

pójść za ich przykładem. Z profili można nie tylko do-

wiedzieć się o działaniach podejmowanych przez róż-

ne placówki, ale również uzyskać ich dane kontakto-

we w celu nawiązania kontaktu i wymiany doświad-

czeń na temat sprawdzonych rozwiązań energoosz-

czędnych. 

 

Katalog dobrych praktyk 

Katalog zawiera wiele cieka-

wych przykładów dobrych 

praktyk opracowanych przez 

szkoły, użytkowników innych 

budynków użyteczności pu-

bliczne i przedstawicieli urzę-

dów gmin z 13 krajów biorą-

cych udział w projekcie. Znaj-

dziecie tu wiele przydatnych 

wskazówek, jak z powodze-

niem wdrożyć metodologię 

50/50 w budynku, jak aktywnie zaangażować użyt-

kowników budynków w działania energooszczędne 

oraz jak uruchomić rozległe kampanie służące pod-

niesieniu świadomości. W katalogu znalazły się rów-

nież pomysły dotyczące możliwych sposobów zmniej-

szenia zużycia ciepła, energii elektrycznej i wody,          

a także zapewnienia bardziej racjonalnej gospo-

darki odpadami. 

            

Współpraca i wymiana 
doświadczeń z innymi europejskimi 
projektami –  SAVE AT WORK 
(OSZCZĘDZAJ W PRACY) 

Zmierzając do wspiera-

nia zaangażowania 

20/20/20 Komisji Euro-

pejskiej dążącej do re-

dukcji o 20% emisji 

dwutlenku węgla i po-

prawy o 20% efektywności energetycznej do 2020 r., 

projekt ten został skonstruowany w taki sposób, aby 

pomóc sektorowi publicznemu w zmniejszeniu emisji 

dwutlenku węgla z jego własnych budynków. Jego 

celem jest zmniejszenie emisji CO2 o 3 100 ton i za-

angażowanie w ten proces 9 000 pracowników.         

Projekt realizowany jest przez konsorcjum parterów         

z 9 krajów europejskich, z których każdy angażuje          

w działania projektowe 20 budynków.   

 

Począwszy od dnia 1 marca 2016 r. każdy budynek 

otrzymał wsparcie i porady potrzebne do uruchomie-

nia rocznej kampanii nt. oszczędzania energii prowa-

dzonej przez własny zespół ds. energii,  utworzony        

w ramach projektu. Organizacje partnerskie realizują-

ce projekt wspierają zespoły ds. energii zapewniając 

warsztaty szkoleniowe i najlepsze wskazówki, co po-

maga im w opracowaniu całorocznych planów dzia-

łań. Mają także dostęp online do zestawu narzędzi 

przydatnych zarówno dla poszczególnych członków 

personelu, jak i organizacji jako całości, a umożliwia-

jących śledzenie ich zużycia energii w porównaniu do 

zużycia w latach ubiegłych. 

 

Pod koniec roku każdy kraj uczestniczący w realizacji 

projektu przyznaje 3 nagrody: 1 000 euro dla budyn-

ku, który uzyskał największe oszczędności energii,          

1 000 euro dla budynku, dla którego  opracowano 

najlepszy plan działania i 1 000 euro dla  budynku,        

w którym przeprowadzono najlepszą kampanię. 

 

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na 

stronie: www.saveatwork.eu 
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Poniżej zamieszczono porady, rekomendacje i podsu-

mowanie doświadczeń szkół, pracowników innych 

budynków publicznych i gmin z różnych krajów 

uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX. 

Daj się zainspirować ich dobrymi praktykami i podziel 

się nimi z innymi!  

 

Austria: Oszczędzanie energii           
za sprawą regulacji systemu 
grzewczego  

W Austrii 17 z 21 szkół i innych budynków użyteczno-

ści publicznej zaangażowanych w  realizację projektu 

EURONET 50/50 MAX zaoszczędziło 8,3% energii 

stosując rozmaite środki. Najważniejszym krokiem do 

osiągnięcia znacznych oszczędności w Austrii było 

wypracowanie ustawień systemu grzewczego. Tutaj  

w większości budynków publicznych mamy ogromny 

potencjał oszczędności! 

 

Bardzo dobrym pomysłem było zaangażowanie              

w działania projektowe personelu sprzątającego, po-

nieważ jego członkowie zawsze jako ostatni opusz-

czają pomieszczenia i mogą wyłączyć światła, urzą-

dzenia elektryczne oraz kaloryfery. Innym ważnym 

aspektem jest indywidualna wrażliwość na temperatu-

rę, która jest bardzo różna wśród użytkowników i pra-

cowników budynku użyteczności publicznej, a bardzo 

często nie ma nic wspólnego z temperaturą rzeczywi-

stą. Gdy każde pomieszczenie w budynku jest wypo-

sażone w termometr oraz instrukcję regulacji grzejni-

ków, pracownicy lub uczniowie mogą na bieżąco 

sprawdzać, jaka faktycznie panuje w nim temperatura 

i odpowiednio ją dostosować.  

 

 

Najtrudniejszym etapem projektu EURONET 50/50 

MAX było zebranie wszystkich danych potrzebnych 

do obliczeń oszczędności. Faktury różnią się między 

sobą – są inne dla każdej szkoły lub budynku użytecz-

ności publicznej, a roczne rachunki obejmują różne 

okresy – niektóre zaczynają się w styczniu, inne we 

wrześniu (z początkiem roku szkolnego). Niektóre 

szkoły miały problem ze znalezieniem wystarczającej 

ilości czasu na realizację projektu. W niektórych przy-

padkach trudno było natomiast zachęcić administrato-

ra czy woźnego do współpracy. Jednakże ostatecznie 

najważniejsze, że uczestnicy projektu byli bardzo 

zmotywowani! 

 

W sumie jego realizacja w Austrii zakończyła się suk-

cesem. Rząd Kraju Związkowego Styria wraz z orga-

nizacją Climate Alliance Styria zorganizował konkurs 

dla wszystkich szkół z regionu, wdrażających metodo-

logię 50/50. Udział w konkursie obudził ambicje 

uczniów i nauczycieli oraz stanowił dodatkową moty-

wację do tego, aby postarali się zaoszczędzić jak naj-

więcej energii, gdyż dla najbardziej aktywnych i sku-

tecznych szkół przewidziano dodatkowe nagrody. 

Niektóre austriackie gminy włączyły do projektu także 

nowe szkoły. 

 

Chorwacja: EURONET 50/50 
MAX... Czego się nauczyliśmy? 

Przez dwa lata realizacji 

projektu w szkołach i innych 

budynkach użyteczności 

publicznej udało nam się 

nawiązać świetną komuni-

kację i współpracę z użyt-

kownikami wielu z nich. 

Dzieci żywiołowo reagowały 

na nasze zachęty, czyniąc 

działań realizowanych przez 

zespoły energetyczne ko-

palnię pomysłów i źródło 

dobrej zabawy, a jednocześnie gromadząc wiedzę  na 

temat, który wciąż był dla większości z nich nowy             

i nieznany. Ponieważ szkoły w Chorwacji mają bardzo  
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wysoką świadomość ekologiczną, realizacja projektu  

okazała się dość łatwa. Innym ważnym dla powodze-

nia projektu czynnikiem było wsparcie ze strony          

nauczycieli i pracowników szkoły. Bez ich twórczej 

energii i wskazówek, projekt nie byłby takim pozy-

tywnym doświadczeniem dla dzieci. Najlepsze jego            

rezultaty można zaobserwować w szkołach, ponie-

waż te placówki są ukierunkowane na edukację                 

i pracę z dziećmi. 

 

Podczas realizacji projektu zauważyliśmy pewien pa-

radoks, choć nie można z pewnością uznać go za 

wadę samej koncepcji. Mianowicie szkoły, które zwra-

cały uwagę na wielkość zużycia energii jeszcze przed 

rozpoczęciem jego realizacji, nie osiągnęły w czasie 

trwania projektu tak dużych oszczędności jak szkoły, 

które swoją przygodę z oszczędzaniem energii rozpo-

częły z nami. 

Ale mimo wszystko było warto! Jeden z naszych nau-

czycieli niedawno zauważył: „Pewien rodzic przyszedł 

do mnie i powiedział: Moje dziecko stało się tak świa-

dome energetycznie, że zawsze wyłącza telewizor, 

gdy pozostaje on w trybie stand-by. Nie mogę wytłu-

maczyć mu, że stand-by musi być włączony. Ta aneg-

dota najlepiej pokazuje wpływ projektu oraz wartość, 

jaką ma edukowanie dzieci już od najmłodszych lat”. 

 

 

Cypr: Edukacja wszystkich            
użytkowników budynku ma          
kluczowe znaczenie dla                     
powodzenia projektu 50/50  

Na Cyprze największe rezultaty osiągnęła Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Kaimakli. Tylko w 2015 r. udało 

im się zaoszczędzić 38 110 kWh 7,716 Mg CO2                    

i 2 643 EUR. Nauczyciele i uczniowie aktywnie współ-

pracowali w dążeniu do zmniejszenia zużycia energii. 

Naklejki ze wskazówkami, jak oszczędzać energię, 

tajni agenci ds. energii pozostawiający wiadomości 

tym, którzy marnują energię i starsi uczniowie czytają-

cy swoim młodszym kolegom opowiadania związane 

z energią – to tylko niektóre z pomysłów zrealizowa-

nych w praktyce. Ale sekretem sukcesu szkoły jest 

szczere i głębokie zaangażowanie w działania projek-

towe wszystkich nauczycieli, którzy stali się wzorem 

energooszczędnych zachowań dla swoich uczniów. 

Choć wszystkie szkoły cypryjskie były bardzo aktywne 

w angażowaniu studentów i innych użytkowników 

budynków w działania zmierzające do oszczędzania 

energii, połowie z nich nie udało się osiągnąć zakła-

danego celu. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa w 

Episkopi. Nauczyciele i członkowie zespołu ds. energii 

włożyli mnóstwo pracy w podniesienie świadomości  
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pozostałych uczniów, ale - mimo wszelkich ich 

wysiłków – wyniki były rozczarowujące pod względem  

oszczędności energii i środków finansowych. Ale 

uważamy, że udało nam się znaleźć przyczynę tego 

stanu rzeczy. Przede wszystkim pomieszczenia 

szkoły są wykorzystywane także przez innych 

użytkowników (np. studentów szkoły wieczorowej), 

których nawyki w zakresie korzystania z energii były 

poza kontrolą nauczycieli i uczniów. Ponadto 

instalacja centralnego ogrzewania w budynku jest 

stara i wymaga modernizacji, aby sprawna regulacja 

ogrzewania była możliwa. 

 

Wniosek z tego studium przypadku jest taki, że inni, 

„zewnętrzni” użytkownicy możgą znacząco wpłynąć 

na ilość zużywanej w szkole energii, w związku z tym 

działania edukacyjne muszą obejmować także i ich. 

Niemniej uczniowie szkoły w Episkopi, dzięki swojemu 

zaangażowaniu i aktywnemu udziałowi w działaniach 

projektowych, nauczyli się nowych proenergetycznych 

zachowań i wypracowali pro energetyczne nawyki         

w budynku szkoły, a my im gratulujemy! 

 

Republika  Czeska: Warsztaty      
dla pensjonariuszy Domu Opieki  
na temat wietrzenia pomieszczeń        
i regulacji ogrzewania 

W Czechach koncepcja 50/50 była wdrażana także         

w Domu Opieki w Stonařov. EAV, czeski partner 

projektu, zorganizował cykl warsztatów dla emerytów 

na temat właściwych temperatur w ich mieszkaniach         

i sposobów oszczędzania energii.    

 

Szczególnie interesujące były warsztaty na temat 

właściwego stosowania zaworów termostatycznych 

oraz sposobu wietrzenia pomieszczeń.   

 

Pierwsza część warsztatu dotyczyła używania głowic 

termostatycznych. Okazało się, że wiele osób nie ma 

pojęcia, jak one działają i jak należy je stosować, aby 

ustawić pożądaną temperaturę. W dwóch mie-

szkaniach znaleźliśmy nawet nieprawidłowo działa-

jące głowice termostatyczne, co tłumaczyło skargi  

 

 

lokatorów. Dozorca zaaranżował ich natychmiastową 

wymianę. Wyjaśniliśmy, którym ustawieniom głowic 

odpowiada jaka temperatura, aby lokatorzy wiedzieli, 

jak używać regulatorów.  

 

Druga część warsztatów została poświęcona wietrze-

niu pomieszczeń. Wiele osób przez cały dzień korzy-

sta z mikrowentylacji, podczas gdy głowice kaloryfe-

rów są ustawione na maksymalne ogrzewanie. Dlate-

go przygotowaliśmy eksperyment dotyczący wymiany 

powietrza w pomieszczeniu. Porównaliśmy rezultaty 

mikrowentylacji w ciągu całego dnia i intensywnego 

krótkiego wietrzenia. Używając mierników poziomu 

CO2 mieszkańcy mogli się przekonać, że intensywne 

krótkie wietrzenie jest o wiele bardziej efektywne jeśli 

chodzi o wymianę powietrza i sprzyja utrzymywaniu 

stałej temperatury w pomieszczeniu. 

 

Po zakończeniu warsztatów zainstalowaliśmy w ko-

tłowni miernik ciepła, aby można było sprawdzić,          

czy zachowania pensjonariuszy uległy zmianie                 

w dłuższym okresie. Z satysfakcją możemy stwier-

dzić, że działanie to zakończyło się sukcesem:                

w budynku Domu Opieki w Stonařov udało się znacz-

nie ograniczyć zużycie energii cieplnej, a jego miesz-

kańcy są teraz zadowoleni zarówno z wysokości         

rachunków za ogrzewanie, jak i z temperatur w swo-

ich mieszkaniach.   
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Republika  Czeska: Puchar za 
aktywność na rzecz oszczędzania 
energii w Brnie 
 

Nagrodą dla szkolnych zespołów ds. energii za ich 

wysiłki jest nie tylko satysfakcja z osiągniętych wyni-

ków, ale także 50% oszczędności finansowych, które 

mogą przeznaczyć na środki służące dalszej popra-

wie efektywności energetycznej lub na inne szkolne 

potrzeby. 

Dla osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów  bardzo 

ważne jest, aby projekt był znany i widoczny, duże 

znaczenie ma również promowanie zespołów                 

ds. energii zaangażowanych w realizację działań pro-

jektowych. Dlatego czeski partner (TOP ENVI) ogłosił 

dla szkół uczestniczących w projekcie EURONET 

50/50 MAX konkurs, w którym nagrodą był tzw.            

Puchar dla najlepszych promotorów oszczędzania 

energii. W zawodach oceniane i punktowane były 

ich działania mające na celu promocję projektu           

oraz idei oszczędzania energii, np. z wykorzystaniem 

Facebooka, portali internetowych, prasy czy innych 

mediów. 

 

Kryteria konkursu zostały ogłoszone szkołom z wy-

przedzeniem, więc zaraz po jego zakończeniu przy-

znane zostały 1., 2. i 3. miejsce. Mimo że wyjściowa 

sytuacja energetyczna poszczególnych szkół była 

zróżnicowana w związku z odmiennym stanem tech-

nicznym budynków, konkurs został tak zorganizowa-

ny, by każdy zespół miał takie same szanse zdobycia 

nagrody, co znacząco motywowało uczniów do po-

szukiwania sposobów na ograniczenie zużycia energii 

w ich budynkach.  

 

Doświadczenie szkół biorących udział w projekcie 

EURONET 50/50 MAX powinno być teraz wykorzysta-

ne do opracowania zaleceń ułatwiających realizację 

koncepcji 50/50 w szerszym, krajowym kontekście.          

I warto ją promować, gdyż oprócz zapewnienia 

zmniejszenie zużycia energii w szkołach i innych bu-

dynkach użyteczności publicznej, metodologia 50/50 

daje także członkom zespołów ds. energii praktyczne 

doświadczenie w optymalizacji zużycia energii oraz 

wpływa na zmianę ich zachowań i postaw, zarówno          

w życiu zawodowym jak i osobistym. 
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Finlandia: Wnioski z realizacji kon-
cepcji 50/50 w Finlandii  

Oszczędzanie energii powinno być zabawą! Fińskie 

szkoły wykorzystywały te słowa jako motto organizu-

jąc pracę z uczniami. Np. dzieci ze szkoły w Asema, 

położonej w północnej części gminy zwanej Ii, stwo-

rzyły własną piosenkę w stylu rap promującą oszczę-

dzanie wody. Pisanie tej piosenki, wymyślanie metod 

oszczędzania wody i energii to była naprawdę           

dobra zabawa dla uczniów i nauczycieli. Śpiewając         

ją podczas imprez szkolnych dzielili się swoimi         

pomysłami ze słuchaczami, którzy teraz na pewno je 

zapamiętają!  

Pojawiły jednak również pewne wyzwania związane         

z realizacją koncepcji 50/50, takie jak problemy tech-

niczne w zaangażowanych budynkach, np. problemy 

z jakością powietrza w pomieszczeniach,  awarie 

urządzeń grzewczych i instalacji wodociągowej, błędy 

pomiarowe.... Tego rodzaju trudności zazwyczaj spra-

wiają, że realizacja projektu staje się dużym wyzwa-

niem, a także utrudniają ocenę skutków podjętych 

działań. A to jest bardzo frustrujące dla użytkowników 

budynków, ponieważ ich wysiłki wydają się bezcelo-

we, a wyniki bardzo słabe. 

 

Ale każde wyzwanie można przezwyciężyć. Jeśli są 

jakieś problemy techniczne czy usterki w budynku      

w czasie trwania projektu, powinny jak najszybciej 

zostać usunięte. Ponadto jeśli możliwe jest obliczenie 

lub oszacowanie wpływu tych problemów na wielkość 

zużycia energii, należy to zrobić. Obliczając wyniki  

projektu i oszczędności finansowe, należy odjąć tę  

dodatkową ilość zużytej energii od rocznego zużycia – 

ponieważ użytkownicy budynków nie mogli nic zrobić, 

aby tego uniknąć. 

Jednak czasami wpływ tego rodzaju problemów na 

wielkość zużycia energii może być niemożliwy do 

oszacowania – w tych przypadkach konieczne jest 

podtrzymywanie motywacji użytkowników budynku do 

kontynuowania projektu i uświadomienie im, że bez 

ich wysiłków budynek pochłonie jeszcze więcej ener-

gii. Również samorząd lokalny mógłby rozważyć moż-

liwość nagrodzenia użytkowników za ich starania, 

zwłaszcza jeśli byli aktywne i naprawdę starali się 

oszczędzać energię. 

 

Niemcy: Przekazywanie wiedzy 
przez rówieśników w OSZ 
Havelland w Nauen 

Uczniowie 13. klasy profilu nauk ścisłych uczący się      

w OSZ Havelland realizowali projekt 50/50 wspólnie         

z nauczycielem. Ponieważ latem 2016 r. opuszczą oni 

szkołę, potrzebny jest nowy zespół ds. energii, jeżeli 

ich praca na rzecz ograniczenia zużycia energii            

ma być kontynuowana. W związku z tym uczniowie        

z pomocą nauczycieli zorganizowali spotkanie, do 

udziału w którym zaprosili całą społeczność szkolną. 

Wykorzystując dość przejmujący wideoklip na temat  
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potencjalnie drastycznych skutków globalnego 

ocieplenia, zaprezentowali swoje energooszczędne 

działania jako jeden ze sposobów na ograniczenie 

emisji CO2. Ponadto przygotowali grę, w ramach 

której prowadzący zadawali pytania o różne fakty 

dotyczące klimatu charakterystyczne dla różnych 

kontynentów. Każda z klas uczestniczących                     

w zabawie miała 30 sekund, by przedyskutować 

odpowiedź i podnieść tabliczkę z nazwą właściwego 

kontynentu. Ponieważ korytarz szkoły jest za mały,  

by pomieścić całą społeczność szkolną, prezentację 

pokazano dwukrotnie. Rankiem w konkursie wzięli 

udział również przedstawiciele lokalnej administra-     

cji, ale druga runda, w której uczestniczyli wyłącznie 

uczniowie, poszła równie dobrze jak pierwsza. Zwy-

cięska grupa została zaproszona na kanapki                

i pizzę przygotowane przez uczniowską firmę 

cateringową. 

 

 

Grecja: Działania na rzecz          
oszczędzania energii w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Rethymno 

Aby zapewnić lepszą realizację programu 

oszczędzania energii, nauczyciele z zaangażowaniem 

pracowali na rzecz podniesienia świadomości 

ekologicznej uczniów, by ich nauczyć, że oszczę-

dzanie energii pomaga chronić środowisko. Cel ten 

został osiągnięty dzięki realizacji wielu różnych 

działań, w tym „standardowych” w ramach metodologii 

50/50, takich jak tworzenie zespołów ds. energii, 

wykonanie audytów energetycznych budynku itp. 

 

Ponadto uczniowie przygotowali tematyczne prace 

plastyczne i filmiki wideo, opracowali pisemnie wystą-

pienia, szukali potrzebnych informacji w Internecie           

i uczestniczyli w wizytach edukacyjnych, takich jak 

wizyta w siedzibie „DEDISA” w Chanii („DEDISA”             

to lokalne przedsiębiorstwo gospodarki odpadami 

stałymi). Wizyta obejmowała zwiedzanie zakładu oraz 

edukacyjną prelekcję na temat prawidłowego zarzą-

dzania odpadami. Uczniowie zapoznali się także              

z procesem kompostowania odpadów i mieli 

możliwość zadawania pytań przewodnikowi. 

 

 

 

Członkowie zespołu ds. energii uczestniczyli również 

w innych programach środowiskowych powiązanych 

tematycznie z projektem EURONET 50/50 MAX, 

takich jak „Mosty wodne” i „Wąż ruchu ulicznego”.        

W szczególności, uczniowie mieli możliwość: 

 

poznać bardziej szczegółowo różne rodzaje 

odnawialnych źródeł energii i zalety 

korzystania z nich;  

dowiedzieć się o praktycznych działaniach, 

które przyczyniają się do ochrony środowiska 

(recykling, oszczędzanie energii);  

poszerzyć swą wiedzę  na temat zjawisk 

będących skutkiem zanieczyszczenia 

środowiska (efekt cieplarniany, kwaśne 

deszcze); 

zapoznać się z metodami oszczędzania energii 

i je wdrażać, zarówno na terenie szkoły jak            

i poza nią; 

poznać środki zrównoważonego transportu 

oraz ich znaczenie dla ochrony środowiska           

i zdrowia publicznego;  

kreatywnie wyrażać siebie pisząc eseje; 

zbliżyć się do tematu ochrony środowiska 

poprzez edukację estetyczną, np. tworząc 

obrazy, filmy z tekstem informacyjnym (https://

youtu.be/xzQgKugC1n8) oraz robiąc zdjęcia 

podczas wizyt edukacyjnych;  
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publikować opisy swoich zadań i działań         

w klasowej gazetce elektronicznej (http://

ilfarmaknewspaper.weebly.com/); 

korzystać z dostępu do większej ilości 

informacji na temat programu oszczędzania 

energii – w granicach bezpiecznego 

środowiska internetowego – przy użyciu konta 

Pinterest stworzonego przez nauczyciela 

(https://gr.pinterest.com/iliasteacher/). Tam 

uczniowie mogą znaleźć tabele zawierające 

informacje tematyczne dotyczące ochrony 

środowiska, oszczędzania energii                          

i wykorzystania OZE.  

 

Włochy: Florencka historia  

Realizacja projektu EURONET 50/50 MAX we 

florenckich  szkołach i innych budynkach użyteczno-

ści publicznej zaowocowała wieloma dobrymi 

praktykami, choć pojawiły się też pewne wyzwania, 

które należało przezwyciężyć. Były one związane 

głównie z brakiem aktywnego zaangażowania 

administratorów budynków i koordynatorów gminnych, 

jak również z brakiem danych na temat sytuacji 

początkowej budynków. 

Ale udało się! Jesteśmy szczególnie dumni                 

 

z działalności gminy Florencja, która postanowiła   

wesprzeć wykorzystanie środków służących oszczę-

dzaniu energii i poprawie efektywności energetycznej 

w obiektach sportowych poprzez wprowadzenie odpo-

wiednich wymogów w ogłoszeniu o przyznaniu konce-

sji tym obiektom.  

 

AFE, włoski partner projektu, wykonał audyty energe-

tyczne trzech obiektów sportowych biorących udział   

w projekcie Sport N0E, a gmina wykorzystała ich wy-

niki do określenia działań, które będą wymagane do 

uzyskania koncesji. W szczególności koncesjonariusz 

został zobowiązany do odnowienia systemu energe-

tycznego, a 30 dodatkowych punktów (na 100 ogó-

łem) przyznawano za zaangażowanie w działania na 

rzecz poprawy efektywności energetycznej. W rezul-

tacie florencki obiekt sportowy, który otrzyma konce-

sję, będzie bezpośrednio wspierał działania i środku 

służące oszczędzaniu energii. A w obiekty sportowe 

mają wielki potencjał oszczędności energii, czego 

dowodem są imponujące wyniki osiągnięte przez ba-

sen San Marcellino w czasie trwania projektu EURO-

NET 50/50 MAX.  

 

Jakie są główne wnioski z realizacji projektu?         

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien 

mieć dobry audyt energetyczny i powinien rejestrować  
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miesięczne zużycie ciepła, energii elektrycznej i wody 

(liczbę kWh/l i odpowiednie kwoty). Tylko wtedy 

możliwe jest zoptymalizowanie związanych                         

z wykorzystaniem energii zachowań wszystkich 

użytkowników    budynku. 

 

Łotwa: Mała szkoła może wiele  

Szkoła podstawowa Ezerkrasta w Lipawie należy         

do ogólnoświatowego ruchu Eko-Szkoły, który 

przyczynił się do uruchomienia realizacji projektu 

EURONET 50/50 MAX oraz zdefiniowania nowej  

misji szkoły, jaką jest walka ze zmianami klimatu            

z wykorzystaniem koncepcji 50/50. W okresie 2 lat 

realizacji projektu szkole udało się zmniejszyć        

emisję CO2 o 14,8 ton. I jest to naprawdę dobry  

wynik biorąc pod uwagę niewielki rozmiar szkoły, 

której łączna ogrzewana powierzchnia wynosi            

1950 m
2
. 

 

Budynek szkoły jest stary i nieizolowany, co          

znacząco wpływa na koszty ogrzewania. Regulatory 

przepływu są zainstalowane na grzejnikach, okna        

są wykonane z nowoczesnych tworzyw sztucznych,         

a do oświetlenia wykorzystywane są stare kon-

wencjonalne lampy. W takich budynkach nawet 

niewielka zmiana zachowań może przynieść 

pozytywne rezultaty w zakresie oszczędności energii. 

 

 

W szkole Ezerkrasta zespół ds. energii został utwo-

rzony z członków wszystkich klas i wszystkich             

roczników. Jego członkowie ściśle przestrzegali meto-

dologii 50/50 i zrealizowali wiele ciekawych działań, 

m.in. zorganizowali szkolny Tydzień Energii. Ucznio-

wie tworzyli projekty dotyczące tematów: „Energia            

w naszym domu”, Oszczędzamy energię” i innych. 

Młodsi z nich na własnoręcznie wykonanych rysun-

kach domów zaznaczali, które ich części należy zai-

zolować, by zaoszczędzić ciepło. Ponadto stworzony 

został „Słownik energetyczny”, zawierający wyjaśnie-

nie wielu słów i fraz związanych z energią i energety-

ką. Szkoła wzięła również udział w konkursie zorgani-

zowanym dla wszystkich szkół należących do Sieci 

50/50 w Lipawie i zajęła w nim drugie miejsce. Człon-

kowie zespołu ds. energii w nagrodę uczestniczyli w 

wycieczce do centrum elektrycznych gokartów „Blue 

Shock Ride" w Rydze i Centrum Naukowego „Zili Bri-

numi”, w którym dzieci wysłuchały wykładów na temat 

robotów i elektrycznego transportu. Miały również 

okazję wziąć udział w komputerowych wyścigach go-

kartów oraz zdalnie sterowanych samochodów.  

 

Znaczne oszczędności energii i pieniędzy nie byłby 

możliwe bez aktywnego zaangażowania nauczycieli        

i całego personelu szkoły. Cała społeczność szkolna 

brała udział w serii warsztatów mających na celu   
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podniesienie świadomości w zakresie korzystania            

z energii, a zorganizowanych na początku, w środku          

i na zakończenie projektu. Odbywały się też seminaria 

dotyczące oszczędzania energii w szkole i w domu. 

Chociaż zespół ds. energii był prowadzony tylko przez 

jednego nauczyciela, wszyscy zostali poinformowani 

o pracy zespołu i jej rezultatach. To doświadczenie,         

z włączeniem wszystkich nauczycieli w działania        

projektowe, może być z powodzeniem wykorzystane 

w małych szkołach podstawowych. 

 

Polska: Nauka i zabawa – ostatnie 
spotkanie uczestników projektu 
EURONET 50/50 MAX                       
w Częstochowie  

Ponad 150 uczniów i prawie 20 nauczycieli z 12 szkół 

wzięło udział w ostatnim wydarzeniu zorganizowanym 

w ramach projektu EURONET 50/50 MAX w Szkole 

Podstawowej  nr 21 w Częstochowie dnia 15 kwietnia 

2016 r. Spotkanie rozpoczęło się 40 min. poka-

zem ,,W świecie doświadczeń i eksperymentów", pod-

czas którego uczniowie dowiedzieli się, jak zapisać 

niewidzialnym atramentem sekretne wiadomości, jak 

nadmuchać balon bez użycia ust oraz jak zrobić do-

mową, pieniącą się coca-colę. Największe emocje 

wzbudziło ognisko, które pojawiło się niespodziewanie 

pośrodku sali gimnastycznej. 

 

Na uczniów i nauczycieli czekało tego dnia więcej 

atrakcji. Uczniowie z zespołów ds. energii otrzymali 

karty zadań. Mieli niemal 2 godziny, by odwiedzić           

7 stanowisk, a następnie odpowiedzieć na zadane         

w karcie pytania lub wykonać polecenie (np. rozwią-

zać energetyczna krzyżówkę). Przy każdym stanowi-

sku za poprawne wykonanie zadania członkowie ze-

społu otrzymywali kolorowe karty z literami, z których 

na koniec można było ułożyć słowo „EURONET”              

i zapozować do wspólnego zdjęcia na tle galerii plaka-

tów, które wcześniej przygotowali. Uczniowie świetnie 

się przy tym bawili, a ich pamiątkowe fotografie były 

pełne pozytywnej energii! 

Uczniowie przygotowali również krótkie wystąpienia         

w formie piosenki, układu tanecznego lub inscenizacji, 

podczas których prezentowali, jak oszczędzano ener-

gię w ich szkole oraz dlaczego warto to robić. Wyka-

zali się przy tym nie tylko pomysłowością, ale także 

talentem muzycznym i aktorskim. Na koniec odbyło 

się wręczenie nagród za najlepsze plakaty. Ostatnim 

punktem programu było wręczenie każdemu uczestni-

kowi gry energetycznej oraz słodkiej przekąski. Świę-

towanie w Częstochowie zakończenia realizacji pro-

jektu EURONET 50/50 MAX było dla zespołów ds. 

energii wspaniałą okazją, by ich członkowie mogli się 

spotkać, przedstawić swoje plakaty i występy, a także 

wziąć udział w zabawie na zasadach zdrowej konku-

rencji, dzięki czemu mogli jednocześnie uczyć się           

i bawić.  
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Niekwestionowany sukces projektu EURONET 

50/50 MAX spowodował upowszechnienie               

metodologii 50/50 wśród polskich samorządów. 

Ponad 100 szkół z różnych regionów, niezaanga-

żowanych dotychczas w działania projektowe, 

właśnie dołączyło do sieci 50/50. A ponad              

30 gmin – najwyraźniej przekonanych wynikami, 

jakie udało się do tej pory osiągnąć – włączyło tę 

metodologię do swoich lokalnych strategii ener-

getycznych. To wydaje się być najlepszym dowo-

dem skuteczności projektu i jego rentowności.   

 

Słowenia: Uczenie się poprzez kre-
atywność 

Dowiedzieliśmy się, że dzieci mogą być bardzo twór-

cze, gdy dasz im na to szansę i że najlepiej uczą się 

poprzez praktyczne doświadczenia. A podczas reali-

zacji projektu EURONET 50/50 MAX poszukiwanie 

najlepszych sposobów na oszczędzanie energii wy-

magało  od nich znacznej kreatywności i jednocześnie 

było okazją do dobrej zabawy. 

 

Dzieci są naszą przyszłością, więc w tym projekcie 

staraliśmy się dać im narzędzia, wskazówki i możli-

wość zaoszczędzenia energii i działania na rzecz 

zrównoważonej i ekologicznej przyszłości – ale               

z wykorzystaniem własnych pomysłów i motywacji. 

Energooszczędne działania uczniów słoweńskich 

szkół podstawowych były bardzo różnorodne:                  

od tworzenia kolorowych naklejek i plakatów do sa-

dzenia drzew, wykonywania rzeźb z makulatury                

i tworzenia eko-hymnów śpiewanych podczas różnych 

imprez. Uczniowie Szkoły Podstawowej Mihe Pin- 

tarja Toleda wymyślili nawet ważne zobowiązanie – 
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każdego dnia jeden uczeń w klasie pełni funkcję tzw. 

„eko-strażnika”. Zadaniem eko-strażnika jest wietrze-

nie klasy rano i podczas przerw, regularne sprawdza-

nie ustawienia zaworów termostatycznych oraz wyłą-

czanie zbędnego oświetlenia. Dzięki temu w 2015 r. 

szkole udało się zaoszczędzić 52 805 kWh energii!  

Uczniowie podjęli także inicjatywę nazywaną „Dzień 

bez zakupów”. Każdego roku wybierają jeden dzień, 

w którym ani oni, ani ich rodzice nie odwiedzają skle-

pów, oszczędzając w ten sposób pieniądze i energię 

oraz przyczyniając się do redukcji emisji CO2 i ograni-

czenia produkcji odpadów.  

 

Młodzież zaproponowała wiele pomysłowych rozwią-

zań, aby podnieść świadomość użytkowników budyn-

ków i oszczędzać energię. Ponieważ uczniowie               

wymyślili je sami, będą miały długotrwały wpływ na 

ich nawyki energetyczne, które będą się manifesto-

wać w przyszłości dzieci, kiedy dorosną i będą mogły 

stworzyć zielone, świadome energetycznie społeczeń-

stwo. I do tego właśnie dążyliśmy w ramach projektu 

EURONET 50/50 MAX. 

 

 

Hiszpania: Entuzjastyczni ludzie 
decydują o sukcesie koncepcji 
50/50  

Hiszpańskie doświadczenie pokazuje, że ludzie zmo-

tywowani i pełni entuzjazmu są kluczowym elemen-

tem zapewniającym powodzenie wdrażania koncepcji 

50/50. Taki entuzjazm i zaangażowanie na rzecz po-

prawy efektywności zużycia energii wykazała więk-

szość uczestników projektu, w tym nauczyciele i nie-

którzy z miejskich pracowników technicznych.  

 

Ale najbardziej aktywni i zainteresowani okazali się             

ci uczniowie, którzy byli prawdziwymi zwolennikami, 

głosicielami i dziedzicami wartości promowanych                 

w okresie tych dwóch lat. Wykazali wielki szacunek 

dla środowiska, naukową ciekawość, poczucie wspól-

noty i chęci, aby znaleźć jak najwięcej sposobów  

oszczędzania energii. Mieli również świadomość, że 

projekt 50/50, którego byli częścią, przyniesie korzyści  

całemu społeczeństwu! Było jednak też kilka budyn-

ków, których użytkownicy byli mniej zainteresowani                 

i którym nie udało się – pomimo znacznego potencjału 

oszczędności energii – zmniejszyć jej zużycia i osią-

gnąć oszczędności finansowych. 

 

Wnioski z tych doświadczeń potwierdzają, że projekty 

50/50 są oparte na metodologii, której silnikiem napę-

dowym są ludzie (nauczyciele, studenci, inni użytkow-

nicy i specjaliści). Dlatego właśnie głównym celem 

działań projektowych nie powinno być jedynie uzyska-

nie oszczędności (choć jest to także bardzo ważne!), 

ale przede wszystkim trwała zmiana postaw i zacho-

wań, a wówczas uda się osiągnąć dobre rezultaty. 
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W realizację projektu EURONET 50/50 MAX zaanga-

żowanych jest 16 partnerów z 13 krajów Europy,   

którzy mogą poszczycić się dużym doświadczeniem  

w dziedzinie edukacji energetycznej i oszczędzania 

energii. 

 

Doświadczeni Partnerzy: 
 

Rada Prowincji Barcelona (DIBA) 

– koordynator 

www.diba.cat  

E-mail: euronet@diba.cat   

 

Niezależny Instytut ds. 

Środowiska (UfU) 

www.ufu.de  

E-mail: almuth.tharan@ufu.de  

 

Lokalna Agencja ds. Energii               

i Środowiska (ALESA) 

www.alesachieti.it  

E-mail: info@alesachieti.it  

 

Uniwersytet w Vaasa (UVA) 

www.uva.fi  

E-mail: merja.pakkanen@uva.fi  

 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 

„Energie Cités” (PNEC) 

www.pnec.org.pl  

E-mail: biuro@pnec.org.pl  

 

Region Kreta 

www.crete.gov.gr  

E-mail: elhatziyanni@crete.gov.gr  

 

Agencja Energetyczna Regionu 

Savinjska, Šaleška i Koroška 

(KSSENA) 

www.kssena.si  

E-mail: info@kssena.velenje.eu  

Nowi Partnerzy: 
 

Climate Alliance Austria (CAA)  

www.klimabuendnis.at  

E-mail: office@klimabuendnis.at  

 

Miasto Zagrzeb  

www.zagreb.hr  

E-mail: maja.sunjic@zagreb.hr  

 

Cypryjska Agencja Energetyczna 

(CEA) 

www.cea.org.cy   

E-mail: info@cea.org.cy  

 

Agencja Energetyczna Kraju 

Vysocina (EAV)  

www.eav.cz  

E-mail: eav@eav.cz  

 

TOP-ENVI Tech Brno  

www.topenvi.cz  

E-mail: info@topenvi.cz  

 

Florencka Agencja Energetyczna  

www.firenzenergia.it  

E-mail: info@firenzenergia.it  

 

Riga Managers School (RMS)  

www.rms.lv  

E-mail: rms@rms.lv  

 

Kowieńska Regionalna Agencja 

Energetyczna (KREA)   

www.krea.lt  

E-mail: info@krea.lt  

 

Rada Prowincji Huelva (DIHU)  

www.diphuelva.es  

E-mail: macevedo@diphuelva.org  
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Mapa europejskiej Sieci „EURONET 50/50 MAX”  

Przyłącz się do Sieci 50/50 zrzeszającej szkoły 

i inne budynki użyteczności publicznej oszczędzające energię! 

Więcej informacji na temat projektu otrzymasz kontaktując się z nami pod adresem biuro@pnec.org.pl                          

lub odwiedzając stronę internetową projektu EURONET 50/50 MAX:  

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach.                               
Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska nie 
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.  

www.euronet50-50max.eu  

mailto:biuro@pnec.org.pl
http://www.euronet50-50max.eu

