
Przyjęty roczny plan działania – 13-24 miesiące. 

1 

Kwalifikacja dokumentów przygotowanych do zadań kontrolnych i raportowych. 

Raporty z konferencji i spotkań w urzędach wraz z analizą skutków. 

Dokumenty sporządzone dla działań informacyjnych i uświadamiających. 

Raporty z działań promocyjno-informacyjnych. 

Raporty z działań promocyjnych i informacyjnych. 

2 

Przyjęty roczny plan działania – 13-24 miesiące. 

Raport końcowy dotyczący potencjału i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na terenie działania Agencji. 

Materiały seminaryjne i szkoleniowe (wykłady i prezentacje) dotyczące poszanowania 
energii i zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

Raporty z warsztatów, seminariów i akcji informacyjno-uświadamiających. 

Materiały i dokumenty opracowane podczas współpracy na szczeblu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

Kwestionariusze badające stopień świadomości obywateli. 

3 

Informacje i prezentacje o efektach działań, opracowanych dokumentach tego pakietu 
prac opublikowane na stronie internetowej projektu. 

2 dokumenty sporządzone dla celów informacyjnych i upowszechniających 

Zorganizowanie jednego seminarium z zakresu budownictwa pasywnego i jednego 
seminarium o źródłach energii odnawialnej. 

Artykuły prasowe traktujące o poszanowaniu energii, zagadnieniach budownictwa 
pasywnego i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez 
obywateli, nagrania wywiadów i programów radiowych (telewizyjnych) dotyczących 
działań tego pakietu prac 



4 

Raport zawierający zebrane informacje o ofertach inwestycyjnych urzędów 
dotyczących możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii i instalacji w 
budynkach z całego terenu działania Agencji. 

2 zaplanowane artykuły prasowe dotyczące poszanowania energii i zastosowania 
odnawialnych źródeł ukazujących się w prasie lokalnej poszczególnych powiatów. 
Nieplanowane artykuły prasowe o szkoleniach, konferencjach lub ukończonych 
instalacjach, nagrania wywiadów, programów TV i radiowych dotyczących tego 
pakietu prac. 

Materiały z konferencji dotyczące budownictwa pasywnego i wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej. 

Materiały i dokumenty przygotowane do działań uświadamiających. 

5 

Materiały seminaryjne i szkoleniowe (wykłady i prezentacje) dotyczące poszanowania 
energii i zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

Dokumenty sporządzone dla działań informacyjnych i uświadamiających. 

Materiały i dokumenty opracowane podczas współpracy na szczeblu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

Prezentacje projektu i materiałów podczas akcji informacyjnych i popularyzacyjnych 
wraz z analizą. 

6 

Materiały informacyjne i promocyjne. 

Nagrania telewizyjne i radiowe. 

Wytworzenie i aktualizacja informacji projektu. 

7 

Kwalifikacja dokumentów przygotowanych do zadań kontrolnych i raportowych. 

Raporty z warsztatów, seminariów i akcji informacyjno-uświadamiających. 

Raporty z działań promocyjnych i informacyjnych. 

Wkład w dodatkowe wspólne materiały informacyjne związane z działaniami IEE, taki 
jak artykuły, plakaty, wywiady, wizualizacje. 



8 

2 dokumenty sporządzone dla celów informacyjnych i upowszechniających 

Dokumenty sporządzone dla działań informacyjnych i uświadamiających. 

Artykuły prasowe traktujące o poszanowaniu energii, zagadnieniach budownictwa 
pasywnego i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez 
obywateli, nagrania wywiadów i programów radiowych (telewizyjnych) dotyczących 
działań tego pakietu prac. 

Raporty z działań promocyjno-informacyjnych. 

9 

Baza danych zawierająca informacje dotyczące energii, podaży energii, racjonalnego i 
efektywnego wykorzystania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 
terenie działania Agencji. 

Materiały seminaryjne i szkoleniowe (wykłady i prezentacje) dotyczące poszanowania 
energii i zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

Materiały i dokumenty opracowane podczas współpracy na szczeblu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

Materiały informacyjne i promocyjne. 

10 

2 zaplanowane artykuły prasowe dotyczące poszanowania energii i zastosowania 
odnawialnych źródeł ukazujących się w prasie lokalnej poszczególnych powiatów. 
Nieplanowane artykuły prasowe o szkoleniach, konferencjach lub ukończonych 
instalacjach, nagrania wywiadów, programów TV i radiowych dotyczących tego 
pakietu prac. 

Materiały dydaktyczne do nauki dzieci i młodzieży. 

Dobre praktyki dla kierowców. 

Wkład w dodatkowe wspólne materiały informacyjne związane z działaniami IEE, taki 
jak artykuły, plakaty, wywiady, wizualizacje. 

11 

Materiały z konferencji dotyczące budownictwa pasywnego i wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej. 

Nagrania telewizyjne i radiowe. 



Materiały i dokumenty przygotowane do działań uświadamiających. 

Prezentacje projektu i materiałów podczas akcji informacyjnych i popularyzacyjnych 
wraz z analizą. 

12 

Baza danych zawierająca informacje dotyczące poszanowania energii i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

2 dokumenty sporządzone dla celów informacyjnych i upowszechniających 

Baza danych z informacjami o budownictwie pasywnym i wykorzystaniu najbardziej 
dostępnych źródeł energii odnawialnej. 

Raporty z warsztatów, seminariów i akcji informacyjno-uświadamiających. 

Artykuły prasowe traktujące o poszanowaniu energii, zagadnieniach budownictwa 
pasywnego i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez 
obywateli, nagrania wywiadów i programów radiowych (telewizyjnych) dotyczących 
działań tego pakietu prac. 

 


