"Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för
regionens kommuner, företagare och invånare för att
använda energi effektivare och att välja förnybar energi."
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Om Energikontoret
Att stimulera till mer handlingskraft för en smartare
energianvändning i Östergötland är Energikontoret
Östra Götalands främsta uppgift. Vi utvecklar och
driver projekt och utbildningar för regionens kommuner,
företagare och invånare för att använda energi effektivare
och att välja förnybar energi. Vi arbetar för att vi ska
nå regionens klimat- och energimål som innebär att
vi år 2050 inte ska vara beroende av olja och andra fossila
bränslen och att vi ska använda energi effektivt överallt.
Samtidigt som vi gör en energiomställning ska regionens
företag kunna växa och skapa nya jobb.

Klimatfrågan kräver stora insatser nationellt och internationellt. För att nå
verkligt resultat behöver också politik, näringsliv och vetenskap samlas
till handling regionalt och lokalt.
Vi arbetar med utgångspunkt i fördelarna av regional och europeisk samordning
i kombination med lokal förankring. Energikontoret samarbetar främst med
kommuner och andra organisationer, men även med näringslivet och forskningen
i regionen. Vi samarbetar också med både myndigheter och företag på såväl
nationell som europeisk nivå.
Vårt mål är att bidra till
att klimatmålet uppfylls
en ökning av förnybara energislag
mer effektiv energianvändning och
en utveckling av mer hållbara transporter.
Vi är en oberoende organisation utan vinstintresse som kan erbjuda
Bred kompetens inom energiområdet
Kunskapen att leda och samordna stora som små projekt
Stor erfarenhet av informationsarbete via kampanjer och utbildningar
Omfattande nätverk såväl regionalt, nationellt och internationellt

Våra tjänster
Energikontoret Östra Götaland erbjuder en rad tjänster för att förenkla för dig
som företagare eller anställd inom offentlig förvaltning att mer aktivt arbeta med
energi- och klimatfrågor. Vi bistår med kunskap och erfarenhet i den omfattning
som efterfrågas.
Utveckling av projekt. Har du en bra projektidé? Vi tipsar om och undersöker
möjligheter till EU- bidrag och annan offentlig finansiering. Vi tar även kontakt med
myndigheter och möjliga samarbets-partner för att utveckla och förverkliga projektet.
Assistans vid ansökningar. Vi erbjuder assistans i alla delar av ansökningsprocessen
under förutsättning att Energikontoret kan delta med en aktiv roll i det planerade projektet.
Projektkoordinering. Vi erbjuder koordinering av regionala initiativ och projekt inom
energi- och klimatområdet som bedrivs såväl regionalt, nationellt eller internationellt.
Koordinering av nätverk. Vi erbjuder att bygga upp och underhålla regionala nätverk
inom områdena energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter.
Utformning av utbildningar och seminarier. Vi erbjuder utbildningar och seminarier
efter önskemål och behov inom en stor del av energi- och klimatområdet – oavsett
kunskapsnivå.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera din idé!

