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AKTYWNA POLITYKA
Projekt jest źródłem wiarygodnej informacji i wiedzy 
dla osób oraz instytucji, ułatwiając tym samym 
włączenie zagadnień ubóstwa energetycznego do 
poszczególnych polityk i strategii krajowych oraz 
europejskich. 
PRZYGOTOWANIE KONSUMENTÓW DO DZIAŁANIA

Cel projektu ASSIST to zmniejszenie zużycia 
energii (a w konsekwencji rachunków) przez 
konsumentów objętych zaplanowanymi 
działaniami.
NOWE UMIEJĘTNOŚCI, MOŻLIWOŚCI I WIEDZA

Domowi doradcy energetyczni, czyli 381 
przeszkolonych wolontariuszy (75 wyszkolonych 
HEA w każdym kraju, z wyjątkiem Wielkiej 
Brytanii) oraz indywidualne poradnictwo 
skierowane do 4500 użytkowników energii.

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach programu Horizon 2020 
research and innovation, umowa  No 754051.

AISFOR - Włochy 
 www.aisfor.it 

RSE - Włochy
 www.rse-web.it/home.page 

AU - Włochy
www.acquirenteunico.it 

ECOSERVEIS - Hiszpania 
www.ecoserveis.net/en  

ADEE - Hiszpania
www.electricadealginet.com 

SWEA - Wielka Brytania 
www.severnwye.org.uk  

FK - Polska
www.federacja-konsumentow.org.pl 

KAPE - Polska 
www.kape.gov.pl  

VITO/ENERGYVILLE - Belgia 
www.energyville.be/en 

EANDIS - Belgia 
www.eandis.be/en 

VAASAETT - Finlandia 
www.vaasaett.com

EAPN - Belgia 
www.eapn.eu

GDZIE?

SPODZIEWANE EFEKTY

WWW.ASSIST2GETHER.EU

PARTNERZY

WSPÓLNIE DLA ENERGII



ETAP 1 - WIEDZA
Analiza i szczegółowa wiedza poparta badaniami społecznymi (jakościowymi i 
ilościowymi) na temat ubóstwa energetycznego w Europie będzie stanowić treść 
"Raportu: wrażliwi konsumenci i ubóstwo energetyczne".

ETAP 2 - SZKOLENIE DOMOWYCH DORADCÓW ENERGETYCZNYCH (HEA) 
Doradcy energetyczni ‒ to innowacyjne rozwiązanie, które zamierzamy 
wdrożyć w ramach projektu ASSIST. Szkolenie, którym zostaną objęci 
asystenci zawiera zarówno problematykę społeczną, komunikacyjną, 
jak i aspekty techniczne. 

ETAP 3 - SIEĆ DOMOWYCH DORADCÓW ENERGETYCZNYCH (HEA)
Zapewni użytkownikom energii dostęp do specjalistycznego,   wiarygodnego 
poradnictwa, które ułatatwi odbiorcy efektywne korzystanie z energii w domu przy 
zachowaniu satysfakcjonującego poziomu zaspokajania indywidualnych potrzeb.

ETAP 4 – KOMUNIKACJA KORZYŚCI
Konsumenci zostaną objęci pilotażową akcją ‒ pokażemy, że można 
rozplanować proces oszczędzania energii w gospodarstwie domowym  tak, 
że staje się on dostępny technicznie, a ekonomicznie prowadzi do 
rzeczywistych oszczędności.

ETAP 5 - KIERUNEK POLITYKA
Efekty poprzednich etapów umożliwią zainteresowanym krajowym i europejskim 
podmiotom oraz instytucjom poznanie potrzeb energetycznych gospodarstw 
domowych, a także dobór konkretnych metod pracy z konsumentami o niskich 
dochodach, którzy mieszkają w nieefektywnych  energetycznie domach.

JAK TO DZIAŁA?CZYM JEST ASSIST?

ASSIST definiuje  i wdraża dwutorowy sposób 
przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu: 
aktywizacja konsumentów, aby byli skłonni 
dokonywać świadomych wyborów na rynku 
energetycznym, oraz realne wprowadzanie 
rozwiązań, zgodnych z ich potrzebami 
i możliwościami, w trakcie ustalania 
i uzgadniania kierunków rozwoju i zasad 
polityki na wszystkich szczeblach krajowych 
i europejskich. Aby zrealizować powyższe 
plany, zamierzamy:

stworzyć sieć unikalnych, 
wyspecjalizowanych i bezpłatnych usług 
dostępnych dla wrażliwych konsumentów 
-  europejska sieć tworzona przez 
przeszkolonych, aktywnych narodowych 
doradców energetycznych dla 
gospodarstw domowych (Home Energy 
Advisors, HEA);

zwiększyć wiedzę zainteresowanych 
podmiotów, instytucji, decydentów na 
temat sytuacji i potrzeb wrażliwych 
konsumentów oraz ubóstwa 
energetycznego, promować 
podejmowanie działań – na poziomie 
krajowym i europejskim -  eliminujących 
i przeciwdziałających ubóstwu 
energetycznemu
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