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09/01/2019 05/01/2020 Atenció a la Pobresa energètica als municipis del 
gironès Suport per a intervencions de baix cost en llars vulnerables Consorci de Benestar 

Social del Gironès Contracte licitació 12.370,40 €

01/01/2019 01/01/2021 PLAYGREEN Voluntariat per ambientalitzar esdeveniments esportius Comissió Europea Erasmus+ 53.739,00 €

26/02/2019 26/02/2021 EYES: Engageing Youth in Sustainable Enegry 
Planning Participació juvenil en la planificació climàtica municipal Comissió Europea Erasmus+ 59.487,00 €

20/05/2019 31/12/2019 Servei pobresa energètica a l'Ajuntament de Girona Formació i assessorament en energia i drets energètics per dotar de recursos la nova 
oficina d'atenció energètica de l'ajuntament de Girona Ajuntament de Girona Contracte 2.442,60 €

01/09/2019 31/12/2019 Tallers Ciutadania Acció Cívica Generalitat 10 Tallers arreu de Catalunya

Generalitat de 
Catalunya, 
Departament de 
Treball, Afers Socials i 
Famílies

Contracte 2.584,14 €

01/09/2019 31/12/2019 Serveis PE a Vic Punts informatius i tallers a Vic (usuaris que es van apuntar a uns ajuts) Ajuntament de Vic Contracte 4.945,80 €

01/09/2019 31/06/2020 Impuls de Comunitats Energètiques
Projecte guanyador del Germinador Social. Es desenvolupa amb l'Ajuntament de 
Sabadell, per elaborar materials que serveixin per fer més fàcil l'aparició de noves 
comunitats energètiques

Som Energia i Coop57 Premi / Subvenció: 
Germinador Social 5.000,00 €

01/09/2019 31/08/2020 EEMS4SME
Erasmus+. Es desenvoluparà una plataforma online per a que PIMEs puguin formar un 
dels seus treballadors com a gestor energètic de l'empresa i fer un seguiment per 
optimitzar l'ús de l'energia i la seva gestió

Comissió Europea Erasmus+ 53.802,00 €

01/10/2019 05/01/2020 Subvenció de Garantia Juvenil 2019-2020 Subvenció de Garantia Juvenil 2019-2020 Generalitat de 
Catalunya

Subvenció: Programa de 
Garantia Juvenil 22.000,00 €

01/09/2019 31/12/2019 Curs de Pobresa energètica per a professionals de 
Serveis Socials Curs de Pobresa energètica per a professionals de Serveis Socials Diputació de 

Barcelona Contracte 1.652,00 €

01/01/2019 31/12/2019 Energia Justa: Xarxa de voluntariat per la pobresa 
energètica Energia Justa: Xarxa de voluntariat per la pobresa energètica Diputació de 

Barcelona Subvenció: 3.764,00 €

05/04/2018 31/12/2019 Reforma Passiva, Consciència Activa

Ecoserveis, Hàbitat3 i GBCe realitzen una eina per a gestors de pisos que permeti fer una 
auditoria energètica i detectar les febleses i possibles millores a fer en pisos de protecció 
oficial, on hi resideixen famílies vulnerables.
Ecoserveis ha realitzat 25 intervencions energètiques on es tracten hàbits de consum, 
s'instal·la material de baix cost i es fa un acompanyament en la optimització tarifària dels 
contractes de subministrament dels habitatges

Ajuntament de 
Barcelona Convocatòria 7.636,30 €

01/05/2017 31/05/2020
Networking and Action to Tackle Vulnerability 
Together (ASSIST). Grant Agreement number: 
754051 —

Harmonització del perfil professional d'assessor energètic domèstic Programa H2020. 
Comissió Europea Subvenció: Programa H2020 135.190,00 €

01/10/2019 01/09/2020 Energia Cooperativa per a la Cultura Energètica 
“ECCE Ecoserveis” Procés d'elaboració cooperativa del pla estratègic de l'entitat

Ajuntament de 
Barcelona

Subvencions per a la Promoció 
i el Reforç de l’Economia 
Social i Solidària 2019

4.320,00 €

11/01/2019 12/04/2019 Jornada sobre ordenances municipals per a la 
transició energètica Disseny i organització de la jornada

Agencia de 
Desenvolupament del 
Ripollès

Contracte 1.166,00 €

03/10/2018 03/01/2019
Servei de mediació entre particulars i empreses
de subministraments bàsics (aigua, llum, gas i 
serveis anàlegs).

Informació i orientació de persones davant de la pobresa energètica, mediació amb les 
companyies de subministraments bàsics: aigua, llum i gas; acompanyament en els tràmits 
davant les companyies de subministraments bàsics, coordinació i treball en xarxa amb els 
agents i departaments implicats: habitatge, consum, serveis socials i altres; gestió i suport 
del bo social.

Ajuntament de Vic Contracte 11.500,00 €

09/01/2018 15/07/2019 Subvenció web Crear una web dinàmica per l'entitat. Ajuntament de 
Barcelona

Subvencions per a la Promoció 
i el Reforç de l’Economia 
Social i Solidària 2018

4.780,00 €

02/02/2015 30/03/2019 Enerinvest - Plataforma Española de Financiación 
de Energía Sostenible

Recerca i desenvolupament de models innovadors de negoci i de finançament per a 
projectes d'energia sostenible Comissió Europea Subvenció: Programa H2020 209.078,00 €

01/06/2019 01/09/2019 Assessorament i diagnosi de la pobresa energètica 
al municipi de Gavà Assessorament i diagnosi de la pobresa energètica al municipi de Gavà Diputació de 

Barcelona Contracte 1.200,00 €

01/05/2019 15/06/2019 Suport organització Jornada: Sistemes Digitals i 
energia Organització Ajuntament de 

Sabadell Contracte 800,00 €

17/01/2019 30/06/2019 Relatoria Cicle de Reflexió: Tu tens l'energia Relatoria cicle de debats Institut Català 
d'Energia Contracte 1.412,00 €

https://www.ecoserveis.net/qui-som/transparencia/#1549361990918-c4064ce3-fffd
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03/01/2019 05/01/2019 Assessorament municipis CC Baix Llobregat Assessorament municipis CC Baix Llobregat Àrea Metropolitana de 
Barcelona Contracte 886,90 €

01/11/2018 31/12/2018 Actualització explicació bo social Actualització explicació bo social Diputació de 
Barcelona Contracte 625,00 €

15/10/2018 15/10/2018 Moderació i coordinació conferència Aliança pel 
Clima Moderació i coordinació conferència Aliança pel Clima Diputació de 

Barcelona Contracte 1.643,06 €

15/10/2018 17/05/2018 Tallers Ciutadania Acció Cívica Generalitat 8 Tallers de Factures arreu de Catalunya

Generalitat de 
Catalunya, 
Departament de 
Treball, Afers Socials i 
Famílies

Contracte 2.980,47 €

01/10/2018 31/01/2019 Suport en l'organització del cicle de reflexió "la teva 
energia" al Palau Macaya Coordinació i organització cicle debats Institut Català 

d'Energia Contracte 2.470,00 €

01/10/2018 05/01/2019 Subvenció de Garantia Juvenil 2018-2019 Subvenció de Garantia Juvenil 2018-2019 Generalitat de 
Catalunya

Subvenció: Programa de 
Garantia Juvenil 22.000,00 €

08/01/2018 08/05/2018 Projecte pilot: tasteig oficina d'atenció energètica 
als barris de Santa Eugència i Can Gibert

Oferir un servei pilot d’oficina d’atenció energètica durant sis mesos mesos a la ciutat de 
Girona, concretament als barris de Santa Eugènia i Can Gibert que informi i assessori els 
consumidors domèstics d’energia de qüestions relacionades amb l’ús de l’electricitat, el 
gas i l’aigua.

Ajuntament de Girona Contracte 16.400,00 €

01/01/2018 31/12/2018 FES 2018: La Ciutat que ens mou Organització del Forum Energia Sostenible 2018 i publicació Diputació de 
Barcelona Subvenció 3.000,00 €

01/01/2018 31/12/2018 Fuel Poverty Group: xarxa per l'eradicació de la 
pobresa energètica Dinamització d'una xarxa de voluntarios contra la pobresa energètica Diputació de 

Barcelona Subvenció 3.861,21 €

01/01/2018 31/12/2018 Carrega't d'energia 2018 Preparació i dinamització de tallers, activitat comercial, aportació als fils de discussió, 
generació de recursos participatius.

Ajuntament de 
Barcelona Contracte 21.755,80 €

01/12/2017 31/03/2018 Consultoria projecte HEPS Consultoria tècnica i disseny de proposta sobre pobresa energètica a la convocatòria 
Interreg MED

Diputació de 
Barcelona Contracte 6.617,93 €

15/11/2017 15/06/2018 Revisió de la metodologia dels PAES a la Província 
de Girona

Revisió de la metodologia i proposta de noves accions per als Plans d'Acció per a 
l'Energia Sostenible dels municipis signants del Pacte d'Alcaldes a la Província de Girona Diputació de Girona Contracte 6.500,00 €

01/11/2017 31/01/2018 Diagnosi de la pobresa energètica a la Província de 
Girona

Diagnosi participativa de la situació de pobresa energètica a la demarcació, així com 
identificació de propostes de millora de la resposta a nivell provincial Diputació de Girona Contracte 17.520,00 €

15/10/2017 15/05/2018

Estratègia 2018-2022 per impulsar la inversió en 
energies renovables i eficiència energètica a l'àmbit 
rural i suburbà de Granollers i altres territoris rurals 
de la zona MED

Definir una estratègia per tal de mobilitzar capital privat per a la inversió en renovables i 
eficiència a Palou (Granollers) i la seva adaptació a la zona MED, utilitzant una 
metodologia participativa amb els actors de la zona

Ajuntament de 
Granollers Contracte 17.600,00 €

01/07/2017 / Estudi potencial renovable a Palou Estudi del potencial renovable de la zona suburbana de Palou (Granollers) dins del 
projecte COMPOSE

Ajuntament de 
Granollers Contracte 17.300,00 €

01/07/2017 31/12/2017 Projecte d'auditories energètiques al Gironès Programa d'auditories energètiques a les comarques Gironines Consorci de Benestar 
del Gironès-Salt Contracte 11.225,78 €

01/07/2017 31/12/2017 Projecte d'atenció a la pobresa energètica al 
Gironès Programa d'atenció a usuaris de serveis socials en situació de pobresa energètica Consorci de Benestar 

del Gironès-Salt Contracte 11.225,38 €

01/07/2017 31/12/2017 Projecte d'auditories energètiques al Gironès
Programa de pal·liació de la pobresa energètica al Gironès, a través d'assessorament 
tècnic i internvencions energètiques a persones usuàries dels serveis socials del consell 
comarcal del Gironès

Consorci de Benestar 
del Gironès Contracte 9.278,00 €

02/06/2017 31/12/2017 Formació/Suport tècnic en pobresa energètica Formació a treballadors dels centres de serveis socials i suport tècnic a professionals Ajuntament de 
Barcelona Contracte 16.997,00 €

04/04/2017 20/09/2017 Compose

Servei d’anàlisi del potencial d'energies renovables de Palou i estudi
d'integració de diferents iniciatives i aproximacions per explotar-lo i
desenvolupar models de negoci en la zona, en el marc del projecte
COMPOSE del programa MED de la UE.

Ajuntament de 
Granollers Contracte 16.605,00 €

25/03/2017 25/07/2017 Curs de formació Formació ocupacional en energia Ajuntament de Parets 
del Vallès Contracte 4.850,00 €

06/02/2017 31/12/2017 Formació/Suport tècnic en pobresa energètica Formació i suport tècnic a professionals. Ajuntament de 
Barcelona Contracte 16.997,00 €

01/01/2017 31/12/2017 Fuel Poverty Group Xarxa de voluntariat en pobresa energètica Diputació de 
Barcelona Subvenció 2.261,62 €

https://www.ecoserveis.net/qui-som/transparencia/#1549361990918-c4064ce3-fffd
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01/01/2017 30/06/2017 Projecte de pal·liació de la pobresa energètica al 
Gironès Programa de pal·liació de la pobresa energètica a les comarques gironines Consorci de Benestar 

del Gironès-Salt Contracte 11.225,78 €

01/01/2017 31/12/2017 Carrega't d'energia 2017 Preparació i dinamització de tallers, activitat comercial, aportació als fils de discussió, 
generació de recursos participatius.

Ajuntament de 
Barcelona Contracte 21.719,50 €

07/11/2016 07/11/2016 Formació a serveis socials Formació a treballadors socials per a la luita contra la pobresa energètica. Ajuntament de 
Figueres Contracte 450,00 €

01/11/2016 28/02/2017 Programa d'inserció laboral agents energètics Coordinació de persones aturades de llarga durada per a ser agents energètics en la 
realització de les seves pràctiques en llars vulenrables derivades de serveis socials

Ajuntament de 
Figueres Contracte 9.000,00 €

05/10/2016 05/10/2017 Ajuda mútua contra la pobresa energètica Prevenir la pobresa energètica i combatre l'exclusió residencial aprofitant les xarxes de 
microfinances i els grups de suport mutu del territori.

Obra Social "La 
Caixa"

Lluita contra la pobresa i 
l'exclusió social 57.900,00 €

01/10/2016 09/09/2017 Taula de coordinació necessitats bàsiques 
d'Igualada

Crear i coordinar el desenvolupament d'una taula de coordinació de necessitats bàsiques 
sobre pobresa energètica al municipi d'Igualada, integrant els diferents agents rellevants 
del territori

Diputació de 
Barcelona Contracte 9.975,00 €

01/09/2016 31/10/2016 Formació al pla d'inserció de Figueres Disseny i realització de la formació a futurs agents energètics a Figueres Ajuntament de 
Figueres Contracte 4.055,00 €

25/07/2016 15/09/2016 Formació POM 2016 Servei de formació en gestió dels subministres i el confort a la llar per a la prevenció de la 
pobresa energètica

Ajuntament de 
Viladecans Contracte 5.500,00 €

29/06/2016 31/10/2017 App rehabilitació energètica d'edificis Desenvolupament d'una aplicació de mobil per a fomentar la rehabilitació energètica 
d'edificis

Consorci Metropolità 
de l'Habitatge Contracte 17.763,00 €

01/06/2016 30/06/2017 Meteo Renovables Promoció de les energies renovables a través dels programes del Temps de les 
televisions i ràdios

Diputació de 
Barcelona Subvenció 2.500,00 €

01/06/2016 01/06/2017 Meteo-Renovables: la meteorologia de les energies 
renovables

Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció 
eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals.

Diputació de 
Barcelona Subvenció 2.500,00 €

13/05/2016 30/12/2016 Carrega't d'energia Preparació i dinamització de tallers, activitat comercial, aportació als fils de discussió, 
generació de recursos participatius.

Ajuntament de 
Barcelona Contracte 21.707,40 €

04/01/2016 31/07/2019 Premium Light Pro Donar suport a les autoritats públiques en el desenvolupament de polítiques eficaces per 
facilitar l'aplicació de sistemes d'il·luminació LED de nova generació en el sector serveis. Unió Europea Horizon2020 151.706,34 €

27/02/2016 27/02/2019 Enerinvest Desenvolupament i dinamització d'una plataforma per a la promoció del finançament de 
projectes d'energia i recerca i difusió de models innovadors Comissió Europea Subvenció: Programa H2020 215.250,00 €

01/02/2016 31/01/2019 Enerinvest Millorar la capacitat de finançament i l'atractiu de les inversions en projectes d'energia 
sostenible. Unió Europea Horizon2020 215.250,00 €

01/02/2016 31/03/2016 PAPE La Marina Punt d'Atenció a la Pobresa Energètica La Marina Ajuntament de 
Barcelona Contracte 11.885,08€

01/01/2016 31/12/2016 Meteo-Renovables: la meteorologia de les energies 
renovables

Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció 
eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals.

Ajuntament de 
Barcelona

Projectes, activitats i serveis 
de districte de ciutat 2.000,00 €

30/11/2015 31/03/2016 Kits contra la pobresa energètica Material per les intervencions de les llars detectades com a vulnerables en el projecte 
pilot Punts d'Atenció a la Pobresa Energètica

Ajuntament de 
Barcelona Contracte 21.780,00 €

01/10/2015 30/09/2019 TESSe2b Desenvolupar una solució integral per a edificis d’ús residencial a través de l’
emmagatzematge d’energia solar tèrmica i d’energia geotèrmica. Unió Europea Horizon2020 326.131,00 €

27/07/2015 30/12/2015 Campanya d'autosuficiència energètica Suport en la dinamització de la plataforma de gestió energètica "Carrega't d'energia", 
activitat comercial, tallers i assistència de dubtes

Ajuntament de 
Barcelona Contracte 21.767,90 €

14/07/2015 30/04/2016 DIBA participació Estudi sobre els serveis de pobresa energètica de la demarcació de Barcelona Diputació de 
Barcelona Contracte 9.607,40 €

16/06/2015 22/09/2015 Eines per combatre la pobresa energètica des de 
l'administració local Jornada de formació sobre experiències per fer front a la pobresa energètica Diputació de 

Barcelona Contracte 500,00 €

01/04/2015 31/07/2018 Smart-up Fomentar l'ús actiu dels mesuradors intel·ligents en llars d'usuaris vulnerables. Unió Europea Horizon2020 130.312,00 €

20/03/2015 22/12/2015 Cornellà intervencions Avaluació i intervenció energètica a 15 llars en situació de vulnerabilitat de Cornellà del 
Llobregat

Diputació de 
Barcelona Contracte 8.364,73 €

26/01/2015 31/07/2015 IMSS Formació i assessorament sobre pobresa energètica a professionals dels centres de 
serveis socials

Ajuntament de 
Barcelona Contracte 20.923,32 €

01/01/2015 31/12/2015 Meteo-Renovables Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció 
eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals.

Ajuntament de 
Barcelona

Projectes, activitats i serveis 
de districte de ciutat - 
Subvencio

1.500,00 €

01/12/2014 31/05/2016 Aprenem Acompanyar en l’ús eficient de l’energia a gestors i a inquilins d’habitatge social. GECT Pyrennées 
Mediterranée

Desenvolupament sostenible 
Euroregió 8.527,24 €

http://www.ecoserveis.net/portfolio/caf-accio/
https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
http://www.ecoserveis.net/meteo-renovables/Descubre-la-Meteo-de-las-Energias-Renovables.html
http://www.ecoserveis.net/meteo-renovables/Descubre-la-Meteo-de-las-Energias-Renovables.html
https://ajuntament.barcelona.cat/autosuficiencia/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/resum-de-la-contractacio-lajuntament
http://www.premiumlight.eu/?page=spain
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200119_es.html
http://www.enerinvest.es/index
http://www.enerinvest.es/index
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200066_en.html
http://www.ecoserveis.net/meteo-renovables/Descubre-la-Meteo-de-las-Energias-Renovables.html
http://www.ecoserveis.net/meteo-renovables/Descubre-la-Meteo-de-las-Energias-Renovables.html
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2016.pdf
http://tesse2b.eu/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200119_es.html
https://ajuntament.barcelona.cat/autosuficiencia/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/resum-de-la-contractacio-lajuntament-any-2015
http://www.diba.cat/documents/58031659/58537941/Menors_2015_tercer_trimestre.pdf/77204bb6-7d2d-4d20-a155-954493906ea1
http://xarxaenxarxa.diba.cat/events/2015/09/22/eines-per-combatre-pobresa-energetica-des-de-ladministracio-local
http://xarxaenxarxa.diba.cat/events/2015/09/22/eines-per-combatre-pobresa-energetica-des-de-ladministracio-local
http://www.diba.cat/documents/58031659/58537941/Menors_2015_tercer_trimestre.pdf/77204bb6-7d2d-4d20-a155-954493906ea1
http://smartup-project.eu/es/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194597_en.html
http://www.cornella.cat/es/noticia.asp?pag=&id=6650&por=1&tf=cd
http://transparencia.diba.cat/ca/adjform2015
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index7a70.html?vgnextoid=d90a1cc72cda6410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=d90a1cc72cda6410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES?
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/detall-de-la-contractacio-menor-de-les-entitats-municipals
http://www.ecoserveis.net/meteo-renovables/Descubre-la-Meteo-de-las-Energias-Renovables.html
http://www.ecoserveis.net/es/aprenem/
http://www.euroregio.eu/sites/default/files/apdd-2013_convocatoria_desenvolupament_sostenible_2013_cat.pdf
http://www.euroregio.eu/sites/default/files/apdd-2013_convocatoria_desenvolupament_sostenible_2013_cat.pdf
https://www.ecoserveis.net/qui-som/transparencia/#1549361990918-c4064ce3-fffd
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30/10/2014 30/10/2015 Fuel Poverty Group Xarxa de persones i entitats implicades en combatre la pobresa energètica. Obra Social "La 
Caixa"

Lluita contra la pobresa i 
l'exclusió social 24.830,00 €

26/02/2014 25/08/2016 European Enterprises Climate Cup Impulsar una competició pequè organitzacions de menys de 250 treballadors facin 
millores d’eficiència energètica en els seus espais d’oficina. Unió Europea Intelligent Energy Europe 77.872,05 €

01/12/2013 01/12/2014 Geopimed Compartir i transmetre l'experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura. GECT Pyrennées 
Mediterranée

Desenvolupament sostenible 
Euroregió 36.092,87 €

01/04/2013 31/01/2016 Efficiency 2.1
Donar suport als consumidors europeus, proporcionant-los fonts d'informació fàcils de 
manejar i accessibles des de dispositius mòbils per a que seleccionin productes d'alta 
eficiència energètica.

Unió Europea Intelligent Energy Europe 59.164,20 €

01/03/2013 31/05/2015 EnergizAIR2 Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció 
eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Unió Europea Intelligent Energy Europe 60.571,04 €

01/03/2013 31/12/2013 Premium Light a totes les llars Motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los 
informació i eines per poder triar fàcilment bons productes.

Ajuntament de 
Barcelona

Projectes, activitats i serveis 
de districte de ciutat 1.500,00 €

01/05/2012 31/10/2014 Premium Light Motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los 
informació i eines per poder triar fàcilment bons productes. Unió Europea Intelligent Energy Europe 92.500,00 €

20/10/2010 20/10/2013 Changing with the climate Xarxa educativa, finançada pel Programa Comenius, que uneix escoles i instituts d’
Europa per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge sobre el canvi climàtic. Unió Europea Comenius 72.250,50 €

03/05/2010 02/08/2012 European Citizens Climate Cup Competició entre ciutadans europeus per a l'estalvi en l'ús energètic de la llar. Unió Europea Intelligent Energy Europe 111.253,08 €
01/05/2009 31/10/2011 Energy Ambassadors Formació a treballadors socials per a la luita contra la pobresa energètica. Unió Europea Intelligent Energy Europe 83.075,00 €

01/04/2009 31/12/2013 Groundmed Demostrar i impulsar l'energia geotèrmica per a la calefacció i refrigeració al sud 
d'Europa. Unió Europea FP7 186.048,00 €

01/12/2006 30/11/2009 European fuel Poverty and Energy Efficiency Identificar les estratègies de combat de la pobresa energètica en les polítiques nacionals i 
europees d'energia. Unió Europea Intelligent Energy Europe 146.241,00 €

http://energiajusta.org/
https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
http://es.enterprises-climate-cup.eu/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/eecc
http://www.ecoserveis.net/geopimed/
http://www.euroregio.eu/ca/projectes/desenvolupament-sostenible-0
http://www.euroregio.eu/ca/projectes/desenvolupament-sostenible-0
http://www.ecogator.es/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/efficiency21
http://www.ecoserveis.net/meteo-renovables/Descubre-la-Meteo-de-las-Energias-Renovables.html
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/energizair2
http://premiumlight.eu/
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_definitives_bop_6-2-13.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_definitives_bop_6-2-13.pdf
http://premiumlight.eu/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/premiumlight
http://www.changingwithclimate.info/
http://eacea.ec.europa.eu/LLP/funding/2010/selections/documents/sub_programmes/Comenius_2010.pdf
http://www.theclimatecup.eu/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/eccc
http://www.energyambassadors.eu/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/energy-ambassadors
http://www.groundmed.eu/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/90316_en.html
http://fuel-poverty.org/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/epee
https://www.ecoserveis.net/qui-som/transparencia/#1549361990918-c4064ce3-fffd

