
Podziel się wykorzystaniem 
zrównoważonej energii w Twojej gminie 
lub regionie!

Dodaj swoje przykłady na europejskiej mapie 
odnawialnych źródeł energii i efektywności 
energetycznej aby zmotywować ludzi w swojej 
gminie lub województwie do skorzystania także 
z tych technologii.

www.repowermap.org

Możesz także bezpłatnie zamieścić mapę swojej 
gminy lub województwa z przykładami instalacji 
na własnej stronie internetowej!

Odnawialne źródła energii I efektywność 
energetyczna w TWOIM sąsiedztwie.



Podziel się wykorzystaniem zrównoważonej energii w Twojej gminie lub regionie!

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. Publikacja ta nie musi być tożsama z oficjalnym stanowiskiem Unii 
Europejskiej. EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Odnawialne źródła energii I efektywność 
energetyczna w TWOIM sąsiedztwie.

Na czym polega inicjatywa?
Europejska inicjatywa finansowana przez Unię Europejską i wspierana przez szeroką  
sieć organizacji, władz regionalnych oraz samorządowych i innych członków rynku 
energetycznego, nastawiona na promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł en-
ergii i efektywności energetycznej poprzez dodawanie konkretnych przykładów insta-
lacji w naj-bliższym sąsiedztwie na interaktywnej mapie on-line. Inicjatywa ma na celu 
zainspirować i zachęcić za pomocą przykładów z mapy do podejmowania inwestycji 
oraz ułatwić wymianę informacji i kontaktów z lokalnymi firmami działającymi w tym 
obszarze. Mapa jest rozpowszechniana i promowana przez wielu partnerów z rynku 
energetycznego uczestniczących w tej inicjatywie. Weź bezpłatny udział w tej inicjaty-
wie promującej wykorzystanie OZE w Twojej gminie lub regionie  i stań się aktywnym 
użytkownikiem energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej!

Jak gmina lub region może wziąć udział w tej inicjatywie?
1. Dodaj bezpłatnie swoją instalację OZE lub swój dobrze zaizolowane budynki 
ze zdjęciem i opisem na mapę poprzez następujący link www.repowermap.org -> 
“Dodaj do mapy”.
2. Zamieść bezpłatnie mapę na stronie internetowej gminy lub regionu. Skontak-
tuj się z nami, w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.
3. Zaproś obywateli i przedsiębiorstwa, do zaprezentowania na mapie własnych 
przykłady referencyjnych instalacji.
4. Skontaktuj się z nami, aby Twoja gmina lub region były wyświetlane na mapie 
wraz z linkiem do Twojej strony internetowej.

Mapa jest dostępna bezpłatnie.

Osoba kontaktowa
Andrzej Curkowski
EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej
Tel +48  22 825 46 52 ext. 105
repowermap@ieo.pl


