
XARXA DE SUPORT
PER A L’ESTALVI 

ENERGÈTIC 
DOMÈSTIC   

ASSIST
WWW.ASSIST2GETHER.EU

POLÍTIQUES ADEQUADES
El projecte posarà informació i coneixement a 
l’abast dels responsables de la presa de decisions 
per a incloure la pobresa energètica dins les 
polítiques i estratègies d’actuació. 

PREPARACIÓ PER A LA INVERSIÓ 
L’objectiu principal de l’acció ASSIST és reduir l’ús 
d’energia (i, per tant, les despeses energètiques) 
de les persones participants. 

CREACIÓ DE CAPACITATS I HABILITATS
381 voluntaris formats (75 AE a cada país, excepte 
el Regne Unit, on se’n formaran 6) i la creació 
d’eines de suport adreçades a 4500 usuaris 
d’energia. 

Aquest projecte ha rebut finançament del 
programa de recerca i innovació de la Unió 
Europea, Horitzó 2020, en virtut de l’acord 
de subvenció Núm. 754051.

AISFOR - Itàlia 
 www.aisfor.it 

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

AU - Itàlia
www.acquirenteunico.it 

ECOSERVEIS - Espanya
www.ecoserveis.net 

ADEE - Espanya
www.electricadealginet.com 

SWEA - Regne Unit
www.severnwye.org.uk  

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

KAPE - Polònia
www.kape.gov.pl  

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

EANDIS - Bèlgica
www.eandis.be/en 

VAASAETT - Finlàndia
www.vaasaett.com

EAPN - Bèlgica
www.eapn.eu

ON?

RESULTATS ESPERATS

WWW.ASSIST2GETHER.EU

SOCIS

COMPROMÍS COMÚ PER L’ENERGIA
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FASE 1 – CONEIXEMENT EN PROFUNDITAT 
ASSIST generarà coneixement detallat i directe sobre la pobresa energètica a 
Europa, compilat al “Report d’Usuaris Vulnerables i Pobresa Energètica”.

FASE 2 – FORMACIÓ D’AGENTS ENERGÈTICS (AE) 
El projecte ASSIST introdueix una figura innovadora: l’agent energètic, 
format en aspectes socials, comunicatius i tècnics. 

FASE 3 – XARXA D’AGENTS ENERGÈTICS (XARXA AE)
Els usuaris d’energia rebran assessorament especialitzat, qualificat, confiable i 
accessible per a millorar la seva eficiència i/o satisfer millor les seves 
necessitats energètiques. 

FASE 4 – ACCIÓ ASSIST
La prova pilot permetrà validar, amb la participació directa dels 
usuaris, la viabilitat tècnica i econòmica d’un procés d’eficiència 
domèstica que generi estalvi energètic.  

FASE 5 – ORIENTACIÓ NORMATIVA
Els resultats de totes les fases permetran als actors nacionals i europeus 
conèixer les necessitats energètiques i dissenyar mides específiques per a 
famílies de baix ingrés residents en habitatges ineficients.

COM FUNCIONA?QUÈ ÉS ASSIST?

ASSIST aborda la pobresa 
energètica des d’una doble 
perspectiva: promou un canvi 
positiu de conducta i la implicació 
activa dels usuaris dins del mercat 
energètic, i facilita el disseny de 
polítiques a tots els nivells. Per a 
aconseguir-ho:

Crearà serveis especialitzats 
adreçats a les comunitats 
vulnerables, a través de la Xarxa 
d’Agents Energètics (Xarxa AE).

Ampliarà el coneixement del 
sector polític sobre la 
vulnerabilitat i la pobresa 
energètica, amb l’objectiu de 
promoure el disseny i l’aplicació 
de polítiques per a afrontar el 
problema.
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