
PROSUMENTEN VOOR 
DE ENERGIE-UNIE

PROSEU PROJECT

Mainstreaming  
van actieve deelname van 
burgers in de energietransitie



• Bieden van een overzicht van de 
status van hernieuwbare-energie-
prosument-initiatieven in Europa. 

• Beoordelen van de wetgeving voor 
HE-prosumenten in 9 Europese 
landen. 

• Onderzoek naar vormen van 
financiering van HE-prosumenten 
in 9 deelnemende landen, wat 
belemmert en wat helpt hen met 
hun werk. 

• Ontwikkelen van scenario's voor de 
wijze waarop prosument-initiatieven 
zich zouden kunnen ontwikkelen in 
de periode tot 2030 en 2050. 

• Bespreken van de 
onderzoeksresultaten met direct 
betrokkenen bij prosument-
initatieven en opstellen van 
een stappenplan waarmee HE-
prosumenten wordt opgenomen in 
de energietransitie. 

• Samenbrengen van de ervaringen 
met co-creëren en leren met RES 
prosument-initiatieven in 
"Living Labs”. 

• Ontwikkelen van nieuwe 
methodologieën en leren hoe de 
methoden van PROSEU kunnen 
bijdragen aan verdere innovatie. 

• Creëren van een ‘Prosumer 
Community of Interest’ die mensen 
verbindt die gemotiveerd zijn 
om het HE-prosumentisme te 
ondersteunen tot voorbij de afloop 
van het project.

PROSUMENTEN VOOR DE ENERGIE-UNIE

“PROSUMENTEN zijn actieve 
energiegebruikers die energie 

van hernieuwbare bronnen 
(HE) zowel produceren als 

consumeren.”

PROSEU’S DOELSTELLINGEN 
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• Uitwisseling met gelijkgestemde 
HE-prosumenten uit heel Europa. 

• U ontvangt als eerste uitnodigingen 
voor workshops en andere 
evenementen. 

• Advies over het ontwikkelen 
van strategieën om barrières en 
uitdagingen te overwinnen en om 
kansen te identificeren. 

• U draagt bij aan onderzoek en 
ontvangt uit eerste hand de 
nieuwste onderzoeksresultaten. 

• U wordt opgenomen op een 
interactieve kaart op de PROSEU-
website.

Bent u een hernieuwbare-energie-prosument of staat u achter dit soort 
initiatieven? Dan bent u misschien geïnteresseerd in deelname aan de PROSEU 
Community of Interest! Het doel van deze community is om HE-prosument-
initiatieven met elkaar te verbinden en de prosumenten te helpen met netwerken 
en ervaringen uitwisselen.

DOE MEE MET DE PROSUMENT COMMUNITY OF INTEREST!

WAT LEVERT HET U OP?

RES
LIVING LABS

INNOVATIVE 
SOLUTIONS

STAKEHOLDER GROUPS 
AND COMMUNITIES 
participating in the Living labs, including but not 
limited to: prosumers initiatives, municipalities, 
companies, civil society, utilities, universities...
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LIVING LABS 
in 9 countries all over Europe
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Infographic by PROSEU project
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Dit project heeft financiering ontvangen van het EU Horizon 2020 onderzoeks- 
en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 764056. Meningen zijn 
die van PROSEU en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de EU.

OVER PROSEU

“PROSEU – Prosumers for the Energy Union” is een project dat wordt 
gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de EU. Het brengt elf 
partners uit zeven Europese landen bijeen. Zij werken tussen 2018 en 2021 
samen om burgers, en dan vooral degenen die hun eigen hernieuwbare energie 
produceren en consumeren ("prosumenten”), centraal te stellen in de overgang 
naar een koolstofarm energiesysteem in Europa.

OVER PROSEU

info@proseu.eu
@Proseu_Project
www.flickr.com/photos/proseu
Meldt u aan voor onze LinkedIn groep! 
“Prosumer Community of Interest”

www.proseu.eu

VOOR MEER INFORMATIE


