
 

 INFO- BUILD2LC   
        Biuletyn nr 2 

                                                                                             Marzec 2017 

http://www.interregeurope.eu/build2lc/ 

                                                                                                                                                            
Tytuł projektu : Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions  

Interreg Europe – Gospodarka niskoemisyjna  

                                                                                                                                           

WSTĘP: 
BUILD2LC 
 
W trakcie pierwszego semestru 
projektu, rozpoczęto działania  
w ramach wszystkich grup roboczych, 
które będą kontynuowane podczas całej 
realizacji projektu BUILD2LC. Zostały 
przedstawione pierwsze rezultaty 
projektu wszystkich partnerów razem 
jak i każdego z osobna.   
 
W ciągu drugiego semestru (październik 
2016 – marzec 2017) odbyły się dwa 
seminaria; pierwsze  zorganizowane 

było przez Litewską Agencja Inwestycji Publicznych ds. Rozwoju (VIPA). Seminarium to skupiało się na 
tematyce nowych instrumentów finansowych dotyczących renowacji energetycznej budynków.  Drugie 
seminarium zorganizowane zostało przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego (RRDA)  
i odbywało się w Polsce. Omówione na nim zostały kwestie profesjonalizacji sektora budowlanego  
w zakresie odnowy energetycznej budynków. 
 
Obydwa seminaria zostały dobrze przyjęte, nie tylko wśród partnerów projektu, ale także wśród grup 
interesariuszy każdego z regionów partnerskich. 
Wszyscy partnerzy projektu BUILD2LC uczestniczyli w seminariach z udziałem regionalnych 
interesariuszy oraz ekspertów w tej dziedzinie, którzy, również mówili o swoich doświadczeniach  
i poglądach na omawiane tematy, a także mogli spotkać się i wymieniać informacje  
z innymi firmami i podmiotami z innych krajów uczestniczących w projekcie. 
 
Jednocześnie, w drugim semestrze, każdy partner kontynuował prace na szczeblu regionalnym, m.in 
poprzez spotkania z zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w projekt, koncentrowano się na 
wyborze najlepszych praktyk regionalnych i krajowych w dziedzinie zrównoważonego budownictwa 
i odnowy energetycznej budynków. 
 

http://www.interregeurope.eu/build2lc/


Niniejszy biuletyn przedstawia wyniki prac przeprowadzonych w trakcie drugiego semestru  
w ramach projektu BUILD2LC; główne wnioski z dwóch międzyregionalnych seminariów, postępy  
w realizacji projektu w każdym z regionów oraz działania, które mają zostać przeprowadzone  
w następnym semestrze. W biuletynie dowiemy się więcej o roli partnera projektu z Litwy –  VIPA (the 
Public Investment Development Agency of Lithuania). 
 

W  TYM SEMESTRZE: 
 

Litwa gospodarzem międzyregionalnego seminarium dotyczącego nowych 
instrumentów finansowych z zakresu modernizacji energetycznej budynków 

 
 

 
Miasto Wilno (Litwa) w dniach 10 i 11 
stycznia 2017 r. było gospodarzem 
międzyregionalnego seminarium 
dotyczącego nowych instrumentów 
finansowania i zarządzania europejskimi 
funduszami na rzecz modernizacji 
energetycznej budynków. 
  
Wraz ze wszystkimi partnerami projektu  
i współpracującymi podmiotami ze swoich 
regionów, jak również przedstawicielami 
ministerstw i kilku podmiotów publicznych 
i prywatnych z kraju przyjmującego, uczestnicy dyskutowali nad strategiami przyznawania środków 
europejskich na rzecz odnowy zasobów energetycznych budynków i przedstawili dobre praktyki,  
ze swoich regionów. Dyskutowano również na temat potrzeb w tym zakresie oraz zostały 
przedstawione przykłady innowacyjnych instrumentów finansowych wykorzystywanych przez 
użytkowników końcowych w projektach dotyczących efektywności energetycznej  

i zaangażowania obywateli  
w procesy energetyczne  
w budynkach. 
 
Podczas spotkania w Litwie 
partnerzy projektu BUILD2LC 
uczestniczyli również w dwóch 
wizytach studyjnych; pierwsza 
miała miejsce w  Muzeum Energii, 
w Wilnie, a druga w mieście Jonava, 
w celu zapoznania się  
z lokalnym procesem modernizacji 
energetycznej mieszkań. 
 



Profesjonalizacja sektora budowlanego była przedmiotem debaty  
w ramach seminarium międzyregionalnego w Polsce 

 

W Rzeszowie w dniach 20-22 marca 2017 odbyło się międzyregionalne seminarium pt. 
"Profesjonalizacja branży budowlanej" w ramach działań prowadzonych w drugim semestrze  
w ramach projektu BUILD2LC. 
 
W konferencji uczestniczyło 69 osób, w tym przedstawiciele krajów partnerskich projektu (Hiszpania, 
Litwa, Wielka Brytania, Chorwacja, 
Szwecja, Słowenia i Polska) oraz grupy 
interesariuszy z tych krajów, 
przedstawiciele rządu, administracji 
publicznej, mediów, szkół wyższych, 
klastrów, stowarzyszeń i przedsiębiorców 
działających w dziedzinie budownictwa. 
 
Głównym tematem poruszonym  
w toku seminarium była profesjonalizacja 
sektora budowlanego. Zaprezentowano 
przykłady dobrych praktyk i możliwe przeciwdziałanie barierom i zagrożeniom, między innymi  
w międzysektorowych grupach współpracy między przemysłem budowlanym,  
a sektorem energii odnawialnej, czy możliwościami finansowania działań mających wpływ na 
profesjonalizację sektora budowlanego i modernizacji energetycznej. 
 
Podczas seminarium prelegenci przedstawili wiele ciekawych prezentacji. Wystąpienie miała m.in. 
Pani Agata Kotkowska z EASME (Komisja Europejska), która mówiła o profesjonalizacji sektora 
budowlanego z europejskiej perspektywy efektywności energetycznej; Pan Włodzimierz Grochal ze 
Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego (Polska) skoncentrował swoją prezentację na 
temat współpracy między klastrami budowlanymi; Pani Diana Horvat z Ministerstwa Budownictwa 
Chorwacji przedstawiła projekt Croskills. 

In the second part of the seminar, and taking 
advantage of the presence of stakeholders 
from different regions, different business 
meetings were held among entities working 
in the field of energy saving technologies in 
order to identify opportunities for 
cooperation and potential projects. 
 
 
Uczestnicy spotkania mieli także okazję 
poznać przykłady efektywności energetycznej  

w budynkach, ponieważ przeprowadzono trzy wizyty studyjne – odwiedzono:  
1. WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą gdzie omówiono jak przebiegała modernizacja energetyczna 
budynków, 
2. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uczestnicy obejrzeli zasady 
funkcjonowania Centrum oraz jego laboratoriów, 
3. Centrum Badań i Rozwoju Fotowoltaiki Firmy ML SYSTEM S.A.  

 
 

 

KONTYNUACJA PRAC  NA SZCZEBLU REGIONALNYM: 
 

W drugiej części seminarium odbyły się 
spotkania biznesowe wśród podmiotów 
działających w dziedzinie technologii 
oszczędzania energii w celu określenia 
możliwości współpracy i potencjalnych  
przyszłych projektów. 
 



W trakcie drugiego semestru projektu BUILD2LC każdy z partnerów odbył spotkania ze swoimi grupami 
interesariuszy na szczeblu regionalnym. Wkład do projektu firm, instytucji i agencji ma zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia projektu. 

 
 

Andalusian Energy Agency (AAE) (Spain) 
W dniu 24 listopada 2016 r. Andaluzyjska Agencja Energetyczna odbyła drugie spotkanie  z grupą 
zainteresowanych podmiotów regionalnych. 

 
Podczas spotkania przedstawiono 
sprawozdanie z postępu w realizacji projektu  
i zrelacjonowano seminaria międzyregionalne, 
zaprezentowano wykaz dobrych praktyk, które 
mogą być interesujące dla interesariuszy 
projektu. 
 
Uczestnicy wykazali szczególne zainteresowanie 
dobrymi praktykami związanymi  
z finansowaniem projektów oraz możliwością 
tworzenia projektów międzyregionalnych 

poprzez współpracę z innymi podmiotami z pozostałych regionów partnerskich projektu BUILD2LC. 
 
Andaluzyjska Agencja Energetyczna wykorzystała spotkanie, aby zaprezentować Partnerstwo 
Europejskich Regionów Na Rzecz Zrównoważonego Budownictwa, którego utworzenie Komisja 
Europejska powierzyła Andaluzyjskiej Agencji Energetycznej. 
 
 

Regionalna Agencja Energetyczna Północno-Zachodniej Chorwacji (REGEA) 

The Croatia Green Building Council and the 
Croatian Association of Thermal Insulation of 
Facades Systems organised on 22nd November  
2016 in Zagreb a workshop under the title: renew 
Croatia: communication and awareness under the 
umbrella of the project BUILD UPON and RENEW 
EUROPE campaign. 
 
 

Regionalna Agencja Energetyczna Północno-
Zachodniej Chorwacji (REGEA) przystąpiła do 
warsztatów w celu przedstawienia dobrych 
praktyk w zakresie nowych instrumentów 
finansowych zidentyfikowanych w projekcie 
BUILD2LC. 
 
Warsztat składał się z prezentacji i pracy grup roboczych o różnorodnych tematach, w tym 4 warsztaty 
dotyczyły projektu BUILD2LC: nowych instrumentów finansowych, aktywizacji popytu i ubóstwa 
energetycznego, profesjonalizacji sektora budowlanego i innowacji. 
 
Pracując z udziałem ponad 70 uczestników nad poprawą komunikacji międzysektorowej w procesie 
odnowy energetycznej budynków, przedstawiciele REGEA doszli do wniosku, że promowanie 
przykładów dobrych praktyk jest jednym z najskuteczniejszych sposobów promowania świadomości  
i aktywizacji popytu na efektywność energetyczną. 

Chorwacka Izba Budownictwa w Chorwacji  
i Chorwackie Stowarzyszenie Izolacji 
Termicznej Systemów Fasadowych 
zorganizowały 22 listopada 2016 r.  
w Zagrzebiu warsztaty pod tytułem: 
„Odnowa Chorwacji: komunikacja  
i świadomość w ramach projektu BUILD 
UPON and RENEW EUROPE”. 
 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es
http://www.regea.org/en/home.html


 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR) (Poland) 
 

W dniu 8 listopada 2016 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) zorganizowała drugie 
spotkanie z zainteresowanymi podmiotami regionalnymi z udziałem podmiotów sektora publicznego  
i prywatnego. 
 
Podczas spotkania RRDA przedstawiła dobre praktyki omawiane podczas seminarium w Chorwacji pod 
koniec pierwszego semestru projektu, dzięki czemu polskie podmioty mogły ocenić ich przydatność  
w regionie Podkarpackim, jak również zidentyfikować bariery, oczekiwania regionu. Uczestnicy wykazali 
szczególne zainteresowanie doświadczeniami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków, 
biorąc pod uwagę, że jest to obszar, w którym jeszcze wiele jest do zrobienia w regionie. 
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RRDA) przedstawiła także swoim współpracującym 
podmiotom analizę, wypracowaną w ramach projektu, dotyczącą mocnych, słabych stron, zagrożeń  
i szans dla regionu podkarpackiego. 
 
Na spotkaniu skonsultowano również kwestie dotyczące seminarium międzyregionalnego w Rzeszowie: 
program, prezentacje, miejsca odwiedzin podczas wizyt studyjnych itp. 
 
Uczestnicy spotkania wyrazili chęć włączenia się w działalność projektu, zarówno na poziomie 
regionalnym, jak i międzynarodowym, a także chęć współpracy z partnerami z innych regionów  
w dziedzinie odnowy energetycznej budynków. 
 

 Agencja Inwestycji Publicznych ds. Rozwoju  (VIPA)   

 

17 listopada 2016 r. Agencja Inwestycji Publicznych 
ds. Rozwoju (VIPA) zorganizowała drugie spotkanie 
z partnerskimi instytucjami regionalnymi 
współpracującymi w ramach projektu BUILD2LC  
w celu poinformowania ich o postępach w realizacji 
projektu oraz do omówienia z nimi analizy sytuacji 
w dziedzinie budowy i odnowy energetycznej na 
Litwie, a także dobrych praktyk zidentyfikowanych 
w ramach projektu, które zostały zaprezentowane 
przez Justinas Bučys. 
 
Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu  
i zaprezentowali kilka pomysłów na renowację 

budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. 
 
Niektóre propozycje zainteresowanych stron, dotyczyły ewentualnych zmian w dziedzinie prawa 
ponieważ w legislacji proponowane są zmiany mające na celu promowanie częściowego remontu 
budynków. Oprócz wzbogacania listy możliwych działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii podmioty 
uczestniczące w spotkaniu zaproponowały również możliwość wnioskowania o różne dotacje dla gmin. 
Pod koniec spotkania dyrektor VIPA, Gvidas Dargužas, wyraził wiarę w to, że ogólnie rzecz biorąc 
"oczekujemy od siebie wzajemnego uczenia się i wspólnego działania w celu jak najszybszego 
osiągnięcia wspólnych celów w zakresie energii i zmian klimatycznych" . 
 
Agencja Energetyczna Regionu Gorenjska (LEAG) (Slovenia)  

W środę 16 listopada 2016 r. W Lublanie (Słowenia) odbyło się drugie spotkanie projektu BUILD2LC. 

http://www.rarr.rzeszow.pl/en
http://vipa.lt/page/about_us
http://www.leag.si/en


Podczas pierwszej części spotkania 
uczestnicy omówili udział regionu  
w seminarium międzyregionalnym  
w sprawie nowych instrumentów 
finansowych, które odbyło się na Litwie 
w dniach od 10 do 12 stycznia 2017 r. 
Wyniki analizy dotyczące mocnych  
i słabych stron, słabości, zagrożeń  
i możliwości w sektorze budowlanym  
i modernizacji obiektów w Słowenii,  
a tym samym podmioty uczestniczące 
miały okazję przedstawić swoje opinie  
i zaproponować możliwe usprawnienia. 

 
Pierwsza część spotkania zakończyła się prezentacją dobrych praktyk zaprezentowanych w seminarium 
międzyregionalnym, które odbyło się we wrześniu 2016 r. w Zagrzebiu (Chorwacja). W drugiej części 
spotkania Agencja Energetyczna Regionu Gorenjska (LEAG) przedstawiła krótką prezentację projektu 
MODER (Horizon 2020) oraz działań, które w ramach tego projektu odbędą się w mieście Kranj,  
w których dzielnica Zlato polje została wybrana jako obszar pilotażowy w celu przetestowania 
innowacyjnych narzędzi oprogramowania do analizy zapotrzebowania na energię. 
 

Región Jämtland Härjedalen (Szwecja)  
 

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie  
z regionalnymi interesariuszami projektu 
BUILD2LC w mieście Östersund (Szwecja).  
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast: 
Östersund, Bracke, Krokom, Härjedalen, 
przedsiębiorstwa mieszkaniowe Harjegardar, 
Stromsunds, Krokomsbostader AB, 
Ostersundshem i Arehus AB; Uczelnia 
Mittuniversitetet i prywatna firma zajmująca się 
nieruchomościami. 
 
Po krótkim wprowadzeniu do projektu, 

zaprezentowano wyniki spotkania w Zagrzebiu, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk, które 
były tam przedstawione. Obecni interesariusze byli zainteresowani w jaki sposób dobre praktyki zostały 
sfinansowane oraz możliwość finansowania ich w swoim regionie. 
  
Regionalna grupa interesariuszy zaproponowała zorganizowanie seminariów dotyczących poruszanych 
tematów, których dotyczy projekt. Pani Eva-
Lotta Kurkinen z Instytutu Badawczego Szwecji 
przedstawiła prezentację odnośnie statystyk 
dotyczących efektywności energetycznej i 
materiałów izolacyjnych. 
 
Agencja Energetyczna Severyn Wye (SWEA) z 
Wielkiej Brytanii 
 
Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego 
odbyło się 15 marca 2017 r., a jego 14 
członków priorytetowo potraktowało 

http://www.regionjh.se/


działania, które zaproponowano podczas pierwszego spotkania zainteresowanych stron. 
 
Severn Wye wyjaśnił, czego członkowie zespołu projektu dowiedzieli się  na Litwie, następnie 
omówiono cele projektu. 
 
Regionalne podmioty zainteresowane projektem BUILD2LC wskazały szeroki zakres potencjalnych 
działań i ustaliły priorytety projektu. 
  
Z informacjami pochodzącymi z tego spotkania Severn Wye będzie pracować nad planem działań, który 
będzie omawiał podczas najbliższego posiedzenia zainteresowanych stron, zaplanowanego na lipiec 
2017 r. 

 

BUILD2LC W WYDARZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH: 
 

            

EUROPEJSKI TYDZIEŃ REGIONÓW I MIAST 2017 
 

Andaluzyjska Agencja 
Energetyczna, lider projektu 
BUILD2LC, uczestniczyła  
w Europejskim Tygodniu Miast  
i Regionów, który odbył się  
w Brukseli w październiku 2016 r. 
AAE przedstawiła działania i cele 
projektu dla pozostałych 
regionów uczestniczących  
w spotkaniu. 
 
Zobowiązanie do zrównoważonej 
budowy i modernizacji na 

szczeblu regionalnym oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach, takich jak BUILD2LC, było 
powodem, dla którego Komisja Europejska wybrała Andaluzję w ramach strategii Inteligentnej 
Specjalizacji, by doprowadziła do utworzenia partnerstwa zrównoważonego budownictwa regionów 
europejskich. 
 

 

AGENCJA INWESTYCJI PUBLICZNYCH DS. ROZWOJU  (VIPA):  

VIPA  
Szybko rosnąca liczba odnowionych budynków, a także 
liczba nowych energooszczędnych budynków zbliża 
Litwę do wskaźników osiąganych w UE. 
Od listopada 2015 r. w Litwie obowiązuje prawo, że  
w nowo wybudowanych budynkach nie może 
występować gorsza klasa energetyczna, niż klasa A. 
Wcześniej większość firm deweloperskich w kraju 
preferowała budynki niższej klasy ze względu na niższe 
koszty budowy, chociaż zużycie energii  
(i oddziaływanie na środowisko) jest wyższe. 
Aby pomóc wypełnić lukę finansową, VIPA oferując 



preferencyjne pożyczki dla mieszkańców, zdecydowała się na zwiększenie efektywności energetycznej 
swoich domów w taki sposób, aby spodziewać się, że domy klasy A i A + wyniosą do 15 % rynku w 2017 
r. 
Klasa wydajności energetycznej jest jednym z głównych kryteriów przy wyborze kupna domu, Litwini 
zainteresowani są efektywnością energetyczną w budynkach, a deweloperzy biorąc to pod uwagę, 
planują duże inwestycje w budowę budynków energooszczędnych. 
Poza budową nowych budynków, drugą bardzo ważną rzeczą jest termomodernizacja budynków. 
Model ten  skierowany jest do istniejących budynków i został wprowadzony kilka lat temu. 
Punktem zwrotnym tego projektu  było zaangażowanie gmin, kluczowego czynnika, poprzez przejęcie 
znacznej części odpowiedzialności i innych obciążeń poprzednio wykonanych przez mieszkańców. 
Uproszczony model modernizacji budynków wielorodzinnych, jaśniejsza procedura uzyskiwania i spłaty 
kredytów oraz kluczowa współpraca gmin w procesie odnawiania pozwala na określenie ambitnych 
celów na przyszłość. 1500 budynków wielorodzinnych zostanie zmodernizowanych w 2017 r. 
W efekcie następuje wyraźny wzrost  świadomości tzw. Efekt kuli śniegowej: po rozpoczęciu remontu 
budynku, najbliżsi sąsiedzi wkrótce również się dostosują. Potwierdza to, że korzyści dla remontu stają 
się jasne i oczywiste dla mieszkańców, którzy zarażają się przykładami udanej renowacji. VIPA ułatwia 
proces modernizacji energetycznej poprzez udzielanie pożyczek dla mieszkańców, którzy remontują 
istniejące domy i mogą się spodziewać, że rachunki za ogrzewanie będą nawet o 80 % niższe. 
 
Ostatni wysiłek zmierzający do zwiększenia efektywności energetycznej w istniejących budynkach na 
Litwie został osiągnięty dzięki Programowi Residential Energy Efficiency, który rozpoczął się w 2016 r., 
ponownie licząc na aktywny udział gmin w celu osiągnięcia sukcesu. 
Program uwzględnia program modernizacji budynków wielorodzinnych, który na Litwie już wznosi się 
na zupełnie nowy poziom, aby odnowić infrastrukturę, budynki rządowe i obszary zewnętrzne. Dzięki 
temu  tereny mieszkalne stały się przyjazne dla środowiska i bardziej energooszczędne.  
Program przyczynia się również do bardziej zrównoważonego i zintegrowanego planowania 
przestrzennego, biorąc pod uwagę renowację istniejących dzielnic mieszkaniowych, ale także 
harmonijny rozwój miast i integrację nowych terytoriów w taki sposób, że wpływ człowieka na 
środowisko jest dużo niższy. 
 
 

NASTĘPNE WYDARZENIA:  
- Seminarium międzyregionalne: Nowa kultura energetyczna, zaangażowanie obywatelskie  
i ubóstwo energetyczne. Gloucester, Wielka Brytania. 13 i 14 czerwca 2017 r. 
- Seminarium międzyregionalne: Innowacja. Östersund, Szwecja. 12-14 września 2017 r 

 

PARTNERSTWO:  

Lider  

 

         

Andalusian Energy Agency.  

Partnerzy 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/


 

 

 

 

 

To pierwsze wydanie co półrocznego Biuletynu BUILD2LC. Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu, proszę odesłać wiadomość z tematem 

wiadomości: „nie subskrybuję”. 

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europy. Zawartość tego dokumentu jest  

w wyłącznej gestii Andaluzyjskiej Agencji Energii i nie może w żadnym wypadku być traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej lub struktur 

zarządzania Programem. 

Program Interreg Europa Unii Europejskiej to inicjatywa współpracy terytorialnej na lata 2014-2020, którego celem jest zachęcanie do współpracy między 
regionami Unii Europejskiej. Ma na celu pomoc regionom europejskim w projektowaniu i wdrażaniu polityki regionalnej bardziej efektywnie, w szczególności 
programów wzrostu i zatrudnienia z europejskich funduszy strukturalnych, ale także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, poprzez wymianę 
doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk między zainteresowanymi stronami we wszystkich regionach Europy. Program ma cztery cele tematyczne: badania 
i innowacje, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. 
Program Interreg Europe obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. 

BUILD 2LC jest częścią programu Interreg Europe (www.interreg europe.eu), o łącznym budżecie 1,658,987 euro, a współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego do 83.46%. 

 

 
  

 
 
 

 
 

Public Investment 
Development Agency 

(VIPA) 

 

Severn Wye Energy Agency Ltd 
(SWEA) 

Rzeszow Regional 
Development Agency 

(RRDA) 

North-West Croatia 
Regional Energy 
Agency (REGEA) 

 
 

 
 

 
 

Region Jämtland Härjedalen 
(RJH) 

Local Energy Agency of 
Gorenjska (LEAG) 

 

Andalusian Institute of 
Technology (IAT) 

Kontakt:  
BUILD2LC Project Coordinator  
Joaquín Villar   
joaquin.villar@juntadeandalucia.es 

file://///svrficheros.aena.local/AAE/01_DG/Dep_CAC/Zona_Trabajo/Proyectos%20europeos/PROYECTO%20BUILD2LC%20CONSTRUCCIÓN%20SOSTENIBLE%20INTERREG/Communication%20Manager/Newsletter/Newsletter%202/joaquin.villar@juntadeandalucia.es
http://vipa.lt/page/about_
http://www.severnwye.org.uk/
http://www.rarr.rzeszow.pl/
http://www.regea.org/en/home.ht
http://www.regionjh.se/
http://www.leag.si/
http://www.iat.es/

