WIL JIJ IN CONTACT KOMEN MET
ANDERE ENERGIECOMMUNITIES?

DOE MEE
EN DEEL

Sluit dan aan bij
het NEWCOMERS
project!

jouw inzichten
over energiecommunities
met het
NEWCOMERS
project!

Het NEWCOMERS project (New Clean
Energy Communities in a Changing
European Energy System) wil praktische
aanbevelingen geven over hoe overheden
energiecommunities beter kunnen
ondersteunen bij het verwezenlijken van
hun doelen.

Je draagt bij aan:
→ Kennisuitwisseling
en wederzijds
leren
→ Vormgeving
van toekomstig
Europees en
nationaal beleid
voor energiecommunities
Meld je aan
voor onze
e-nieuwsbrief op

KOM MEER TE WETEN OVER NIEUWE
VORMEN VAN ENERGIECOMMUNITIES

newcomersH2020.eu

Het NEWCOMERS project onderzoekt de volgende
aspecten van innovatieve energiecommunities:

ACTOREN EN
TECHNOLOGIEËN

DOE MEE
EN DEEL
INNOVATIEVE
BUSINESS MODELLEN
VOOR ENERGIECOMMUNITIES

SLIMME
ENERGIESYSTEMEN

ECONOMISCHE
EN SOCIALE
ASPECTEN

KENNISUITWISSELING

REGELGEVING
EN BELEID

CO2-ARME
ENERGIEBRONNEN
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en wederzijds
leren
→ Vormgeving
van toekomstig
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PARTICIPATIE
VAN BURGERS

ENERGIEBESPARING EN
VRAAGRESPONS

Meld je aan
voor onze
e-nieuwsbrief op

newcomersH2020.eu

Belangrijkste doelen
ONDERSTEUNEN
van innovatieve energiecommunities die de
Europese burgers betrouwbare, duurzame
en betaalbare elektriciteit aanbieden

ANALYSEREN VAN 15 VEELBELOVENDE
ENERGIECOMMUNITIES IN 6 EUROPESE
LIDSTATEN
op het gebied van business modellen en
duurzaamheidspotentieel

FORMULEREN VAN PRAKTISCHE
AANBEVELINGEN
over hoe de Europese Unie en nationale
overheden gunstige voorwaarden
kunnen creëren voor innovatieve
energiecommunities

Belangrijkste projectresultaten
→ TYPOLOGIE van nieuwe duurzame
energiecommunities
→ VERGELIJKING van beleid, regelgeving, en
fysieke en sociale omstandigheden voor
energiecommunities in 6 EU-landen
→ BEOORDELING van innovatieve business
modellen van energiecommunities
→ IN KAART BRENGEN van deelnemers en
hun netwerken, kennis en vaardigheden met
betrekking tot “newcomers”
→ INZICHT krijgen in waarden, houdingen,
percepties en energie-gerelateerd gedrag van
leden van energiecommunities
→ CO-CREATIE van beleidsadviezen

STIMULEREN VAN LEERPROCESSEN
tussen betrokkenen bij energiecommunities

8 PARTNERS UIT 6 EU-LIDSTATEN
Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Nederland,
Duitsland, Slovenië en Italië

Project partners:

Dit project heeft financiering
ontvangen van het Horizon 2020
onderzoeks- en innovatieprogramma
van de Europese Unie onder
Subsidieovereenkomst nr. 8337752.

eci

Environmental Change Institute

Voor meer informatie: www.newcomersH2020.eu
 info@newcomersH2020.eu

 twitter.com/NEWCOMERS_H2020

 www.linkedin.com/company/newcomers-h2020

