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Display® �ампања:
мала инвестиција за
големи заштеди
�нергијата е едно од малкуте полиња
каде што може да се направат значајни
финансиски заштеди.
Општина со 100 000 жители во �вропа
може да потроши до 1,5  мил евра за
енергија во јавните објекти. �о
намалување на потрошувачката на
енергија за само 1%, ќе заштеди 15 000€.
�о намалување за 10%, ќе заштеди 
150 000€!
�ледете го примерот на "им, #ранкфурт,
$иелско-$јала, Ајент, "ен, 'естер,
$ристол, Алмада...,  и направете го
користењето на енергијата разбирливо за
оние кои донесуваат одлуки и
корисниците. а  притоа намалувајќи ги
вашите локални трошоци за енергија!

(а повеќе информации
може да ги контактирате градовите
партнери од вашата земја. 'истата е
достапна на вебстраницата на
�ампањата под „ Partners“.

�онтакт
Energie-Cités, координатор Ian Turner
)ел: + 33 (0)3 81 65 36 80
e-mail: iturner@energie-cites.org

www.display-campaign.org

�ампањата Display® е зајакната со проектот
„Успешни примери за Општински објекти кон А-
класа” (2005-2007), поддржан од �вропската
�омисија - DG TREN.

�фикасен ли е
вашиот објект?

Project Leader
Energie-Cités,
the Association 
of European 
local authorities
promoting local
sustainable 
energy policy

Council of
European
Municipalities
and Regions 
(CEMR)

Architects'
Council of
Europe (ACE)

The European 
Alliance of 
Companies 
for Energy
Efficiency 
in Buildings
(EuroACE)

Center for
Energy
Efficiency 
(EnEffect)

9артнери на програмата9отрошувачката на енергија/вода и
емисиите на CO2 нема да преставуваат
тајна ниту за возрасните ниту за
децата. 

Овие ученици ја
остварија својата
задача за
намалување на
потрошувачката 
на енергија во
нивното училиште
во $рашов
("оманија).
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Display®

за намалување на
трошоците за вода и
енергија на општините!$рошурата е објавена во рамки на проектот „Успешни примери за

Општински објекти кон А-класа ” (2005 - 2007), координиран од Energie-
Cités и поддржан од �вропската �омисија  - DG TREN.
Авторите имаат целосната одговорност за содржините на оваа брошура.
)аа не го претставува мислењето на заедницата. �вропската �омисија не
сноси одговорност за употреба на материјалите содржани во истата.

Official Partner



Училишта, библиотеки,
културни катчиња, градски
сали....�екој фреквентен
јавен објект може да се
оцени со помош на Display©

со цел да се подобри
добросостојбата на
граѓаните без загрозување
на нивната иднина, како
што се гледа на
фотографијата во �удот за
правда во 'озана,
>вајцарија! 

9рирачник за
комуникација

<радоначалникот на
�арбрукен, <ерманија, г. �.
$реуер и неговиот референт
за „енергија“ г. A.
'отермозер коментираат со
наставниците и учениците
за енергетските и
еколошките достигнувања
на едно училиште во градот.

Bнформации за
климатските и енергетски
прашања...
�вропската Display® �ампања ги охрабрува
локалните власти да ги објават постигнатите
енергетски и еколошки резултати на нивните
згради.  "еализацијата се  остварува преку
волонтерски систем дизајниран со и за општините
врз основа на системот за рангирање на апарати
за домаќинство со енергетски етикети.

Display® ќе ви овозможи:
> Hа ги намалите трошоците за енергија
> �онтинуирано информирање на граѓаните и

корисниците на објектите за потрошувачката
на енергија и вода

> Употреба на алатка за рангирање при
донесување одлуки

> Hа придонесете за примена на  �У директивата
за енергетски перформанси на зградите

> Hа бидете дел од европската иницијатива за
намалување на климатските промени

на дофат на сите...
�пецијална алатка за пресметка и
постер
�о неколку едноставни кликања и он-лајн
поддршка можете да ги внесете податоците за
вашиот објект во алатката за пресметка. (а
неколку секунди постерот со ваши податоци ќе
биде подготвен за објавување. 

за акција и напредок 
> 9рирачник за комуникација,

помошна алатка за имплементација на
�ампањата Display®.

> Jебстраница која што ги обезбедува
сите информации за �ампањата и
градовите - учесници.

> Kентар за поддршка кој има
одговор за сите ваши прашања

)естирајте го Display® и
објавете го вашиот постер на

www.display-campaign.org

�истем за
класификација

Активности и
технички
решенија за
напредување
кон А класа

Jаше лого

Lазив на
вашиот објект

�ласа

�мисија на CO2

еквиваленти

9отрошувачка

Display®
почетна
вебстраница

Алатка за
пресметки
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