ASSIST – Podsumowanie projektu

Agenda:
• Zakończone działania projektowe – osiągnięte rezultaty
• Narzędzia i produkty projektu – zaproszenie do korzystania
• Fiszki projektowe
• Filmy na youtube.com
• Kalkulator oszczędności
• COVID-19 - jak wpłynie na sytuację konsumentów na rynku energetycznym
• dyskusja
• Podsumowanie spotkania

Partnerzy projektu ASSIST
Horizon2020 - EE-06-2016-2017
«Engaging private consumers towards sustainable energy»
Czas:

36 miesięcy (1 maja 2017 – 30 kwietnia 2020)

Konsorcjum:

12 partnerów z 6 państw + 1 Organizacja Europejska

Partnerzy

Państwo

AISFOR S.R.L.
RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A.
ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

Italy

ASOCIACION ECOSERVEIS
ALGINET DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA S.l.

Spain

SEVERN WYE ENERGY AGENCY LTD.

UK

+ komitety
eksperckie w

FEDERACJA KONSUMENTÓW
KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII

Poland

każdym z państw

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.
EANDIS CVBA

Belgium

oraz na szczeblu

VAASAETT Ltd AB OY

Finland

UE

RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE
AISBL

European

ASSIST – co się działo?

• Badania rynkowe
• Analiza
istniejących
rozwiązań
doradczych i
finansowych

Analizy

Szkolenia
DDE
• Określenie profilu
i potrzeb
szkoleniowych
• Stworzenie
kursów online i
offline
• Przeszkoliliśmy
161 doradców

• Kanałem FB
dotarliśmy do
73.000
konsumentów.
• Ponad 2700 osób
zareagowało na
post lub
udostępniło go
dalej.
• Redukcja zużycia
EE 2% (est.)

Komunikacja

Rzecznictwo w PL i UE

Doradztwo
• W akcji doradczej
dotarliśmy
bezpośrednio do
ponad 800
gospodarstw
domowych.
• 100 z nich
odwiedziliśmy
ponownie.

ASSIST w liczbach - PL

161 przeszkolonych doradców

Kurs szkoleniowy na Moodle, dodatkowe szkolenia oraz
certyfikaty DDE

ok. 2700 konsumentów zaktywizowanych
750 gospodarstw domowych obniżyło konsumpcję energii
cieplnej i elektrycznej średnio o 3,4% (w kWh) w ciągu
pierwszych 6 miesięcy
Zdiagnozowaliśmy gigantyczny potencjał oszczędności (średnio
14%, rekordziści nawet 35%)

Co możemy zaproponować dzięki projektowi
Wiedza:
- o konsumencie wrażliwym i jego
domu
- jak i gdzie szukać oszczędności
- jak to robią inni w Europie

Narzędzia:
- kurs online
- kalkulator xlsx
- filmiki dla konsumentów
- 10 fiszek informacyjnych

Ludzie:
- doświadczony zespół FK i KAPE
- doradcy z kilku różnych instytucji
- koalicja instytucji i ekspertów

