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NEWSLETTER #3 – Decembrie 2021

CE ESTE NOU?

Anul trecut, în luna septembrie, SMEmPower Efficiency a sărbătorit           ani de 
activitate.
Ne apropiem cu pași repezi de finalul proiectului, dar până atunci, puteți beneficia 
de numeroasele oportunități pe care le oferă, precum cursurile de formare, 
instrumentele de analiză energetică etc.
Cursurile de formare sunt finanțate prin programul Horizon 2020, astfel că 
participarea în cadrul acestora este gratuită. Aflați mai multe detalii în continuare.

FOCUS

A doua ediție a cursului de formare (E&T) se apropie de final în toate cele opt țări partenere. 
Mai jos găsiți o scurtă prezentare a acestora și mai multe detalii despre modul de înscriere și participare la cea de-a 
treia ediție a cursului.
Cursurile sunt finanțate prin programul H2020, astfel că participarea în cadrul acestora este gratuită.
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NOUTATEA SMEmPower  #1 - SMEmPower Efficiency a participat activ în cadrul evenimentului  
EUSEW 2021, alături de alte șase proiecte H2020:  innoveas, E2DRIVER, DEESME, ICCEE, 
Speedier și Triple-A. 
Înregistrarea evenimentului și prezentările susținute în cadrul acestuia pot fi descărcate de aici.

NOUTATEA SMEmPower #2 - Cea de-a doua ediție a cursului de formare (E&T) desfășurat 
în cadrul programului SMEmPower Efficiency este în derulare. Găsiți mai multe detalii despre 
cursurile de formare din cele opt țări partenere în secțiunea FOCUS de mai jos.

NOUTATEA SMEmPower #3 - În urma feedback-ului primit în cadrul primei ediții a programului 
E&T, se lucreaza la un nou design, cu o descriere actualizată a întregului proiect și a procesului 
de implementare și un manual de instruire actualizat, în cadrul căruia sunt prezentate unitățile 
de învățare. Acestea vor fi disponibile în curând pe  website-ul SMEmPower.

NOUTATEA SMEmPower #4 -  Instrumentele de analiză energetică Monitoring & Targeting 
(M&T) și Monitoring and Verification (M&V) sunt disponibile gratuit, atât online cât și offline, 
tuturor IMM-urilor și personalului acestora. Instrumentele permit IMM-urilor să realizeze 
analize energetice și ajută la îmbunătățirea eficienței energetice din cadrul companiei prin 
măsurarea și verificarea rezultatelor obținute în urma măsurilor implementate. Instrucțiunile 
de utilizare a instrumentelor M&T și M&V sunt disponibile aici.

NOUTATEA SMEmPower #5 - Prima sesiune a acțiunilor practice în site-urile pilot (IMM-uri)
a fost finalizată cu succes, iar cea de-a doua sesiune este în desfășurare. 
Aflați mai multe detalii despre rezultatele obținute de site-urile pilot din cele opt țări partenere, 
din livrabilul Site Evaluation Reports, disponibil pe website-ul SMEmPower Efficiency, în 
secțiunea Rezultate.
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https://eusew.eu/
http://smempower.com/sister-projects/
https://smempower.com/eusew-2021/
https://smempower.com/results/
https://smempower.com/tools/
https://smempower.com/mt-and-mv-tools/
https://smempower.com/mt-and-mv-tools-guide/
https://smempower.com/wp-content/uploads/2021/07/D5.2-Sites-evaluation-reports.pdf
https://smempower.com/results/
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CIPRU 
Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας»

» Perioada: Iunie – Septembrie 2021
» Număr de participanți: 31

» Cursul de formare:  Cyprus Employers & Industrialists Federation (OEB) în colaborare cu Univer-
sitatea din Cipru, a organizat a doua ediție a cursului postuniversitar de formare a managerilor ener-
getici. Cursul a fost lansat în data de 5 Iunie 2021 și s-a desfășurat online, de două ori pe săptămână, 
miercuri și sâmbătă, în intervalul orar 19:30 – 21:00 sau 9:30 – 13:00. Cursul s-a încheiat cu succes, 
reușind să atragă un număr total de 31 de participanți. Participarea în cadrul cursului a fost gratuită.
În prezent, cea de-a treia ediție a cursului postuniversitar este în desfășurare. Cursul a început în data 
de 20 Noiembrie și se va desfășura atât online cât și fizic, până la finalul lunii Ianuarie 2022. În cadrul 
acestei ediții participă un număr total de 35 de persoane.
Menționăm că Serviciul Energetic al Ministerului Energiei, Comerțului și Industriei a aprobat Cur-
sul Postuniversitar „Manageri Energetici” ca fiind un curs de formare care îndeplinește prevederile și 
cerințele legislației naționale (KDP 344/2016).

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: 15 IMM-uri au fost implicate în cea de-a doua ediție 
a cursului de formare. Companiile activează în sectorul producție, construcții, furnizare de energie, 
servicii hoteliere, tratarea apei, comerț cu ridicata și cu amănuntul și activități profesionale, științifice 
și tehnice. Dintre acestea, patru IMM-uri au dorit să fie locațiile pilot ale proiectului, furnizând datele 
necesare realizării acțiunilor practice. În cadrul acțiunilor practice, fiecare echipă de studenți a re-
alizat un raport tehnic calitativ, în cadrul căruia au fost incluse măsurile de îmbunătățire a eficienței 
energetice identificate prin analiza tehno-economică. 

» Date de contact: Energy Officer of Energy and Environment Department of Cyprus Employers 
and Industrialists Federation (OEB), Panayiotis Kastanias,  pkastanias@oeb.org.cy
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POWER SYSTEMS LABORATORY

ARISTOTLE UNIVERSITY OF
THESSALONIKI

GRECIA
‘Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς 
διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

» Perioada: Septembrie - Decembrie 2021
» Număr de participanți: 45

» Cursul de formare:  Cea de-a doua ediție a cursului de formare a fost lansată în data de 29 Sep-
tembrie 2021 și se va derula până la finalul lunii Decembrie 2021. Atât cursurile cât și acțiunile prac-
tice în site-urile pilot din Grecia se desfășoară exclusiv online. Cea de-a doua ediție a cursului a fost 
certificată de Center for Education and Lifelong Learning din cadrul Universității Macedonia de 
Vest cu 5 credite ECTS. Cursul de formare a fost promovat online, câștigând o atenție deosebită în 
rândul profesioniștilor din domeniul energiei, care și-au exprimat dorința de participare. Un număr 
total de 45 de persoane au fost selectate pentru a participa. Criteriile de selecție au fost experiența 
profesională, studiile efectuate și notele obținute. Persoanele care nu au fost selectate în cadrul 
acestei ediții, au fost îndrumate să aplice pentru a treia ediție, care se va desfășura pe parcursul 
anului 2022. 
Manualul de instruire este disponibil online pe portalul SMEmPower (www.smempower.com).

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot:  Șapte IMM-uri sunt implicate în acțiunile practice 
ale site-urilor pilot. IMM-urile angajate în cadrul proiectului sunt dispersate în toată țara și activrază 
în diferite domenii economice, de la producție până la furnizarea de servicii. Se vor realiza studii de 
caz specifice pentru fiecare site pilot, pentru a ajuta cât mai multe companii să devină eficiente din 
punct de vedere energetic.

» Date de contact: Universitatea Macedonia de Vest (UoWM), Prof. Georgios Christoforidis, 
gchristoforidis@uowm.gr
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ITALIA
Corso E&T “Efficienza energetica e sostenibilità 
per energy manager e energy professional nelle PMI”

GERMANIA
Energieeffizienz und Energiemanagement 
in Unternehmen (KMU)

» Perioada: Septembrie – Noiembrie 2021
» Număr de participanți: 39

» Cursul de formare: Cursul de formare online le-a oferit participanților o introducere ușor de 
înțeles în domeniul eficienței energetice și al managementului energiei. Cursul a fost conceput pentru 
a sprijini întreprinderile mici și mijlocii în implementarea măsurilor de eficiență energetică. În cea de-a 
doua ediție, desfășurată în perioada 1 Septembrie – 12 Noiembrie 2021, participanții au aflat despre 
principalele măsuri de eficiență energetică care pot fi implementate în cadrul IMM-urilor și despre 
opțiunile de finanțare existente. Astfel, vor obține o perspectivă asupra posibilităților de finanțare din 
Germania și vor fi pregatiti sa realizeze audituri energetice.
O abordare holistică a fost utilizată pentru a ajuta la depășirea provocărilor care apar la nivelul părților 
interesate, corporative și instituționale. Scopul ediției actuale a cursului a fost, de asemenea, să 
încurajeze un număr semnificativ de IMM-uri și angajații acestora să participe la urmatoarea editie a 
cursului și la acțiunile practice ce vor avea loc incepand cu luna decembrie până în martie 2022.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: Companiile s-au implicat în activitățile pilot în 
perioada Noiembrie – Decembrie 2021, în paralel cu cea de-a doua ediție a cursului de formare. 
Asociația Comercială Germană și Asociația Comercianților cu Amanuntul s-au implicat activ în 
atragerea IMM-urilor în cadrul proiectului. Companiile au primit invitațiile de participare împreună 
cu mai multe detalii despre beneficiile oferite în cadrul proiectului și au fost încurajate să participe la 
cursurile de formare și la acțiunile practice. 
Cele șase companii implicate în acțiunile practice ale acestei ediții activează în industria alimentară, 
industria automotive, industria constructiilor sau desfășoară activități de consultanță și instruire.

» Date de contact: 
adelphi gGmbH Berlin (adelphi), Andreas Schneller, schneller@adelphi.de 

» Perioada: Septembrie – Noiembrie 2021
» Număr de participanți: 40

» Cursul de formare: Cea de-a doua ediție a cursului de formare a început pe 6 septembrie, cu 40 
de participanți. Cursul de formare din Italia este acreditat de Universitatea Politehnică din Valencia 
(UPV) cu 5 credite ECTS. Atât cursurile teoretice, cât și acțiunile practice realizate în colaborare cu 
IMM-urile au fost livrate exclusiv online. Cursurile au fost susținute de profesori cu experiență în dif-
erite domenii ale sectorului eficienței energetice. Obiectivele principale au fost: formarea persona-
lului IMM-urilor, permițându-le să aplice în mod independent cunoștințele dobândite; identificarea 
celor mai rentabile măsuri de economisire a energiei pentru IMM-uri - cazuri-pilot; atragerea de noi 
sinergii profesionale și relații de colaborare. Cursul de formare s-a încheiat în data de 19 Noiembrie cu 
prezentarea analizelor energetice realizate pentru cele trei cazuri pilot. 

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot:  La cursul de formare au fost implicate IMM-uri din 
diferite sectoare de activitate precum sectorul spălătoriilor industriale și sectorul de furnizare de al-
imente pentru catering. Companiile implicate au beneficiat de sprijinul tehnic oferit de grupurile de 
lucru și au primit rapoarte detaliate privind măsurile de eficiență energetică propuse, cu indicatori fi-
nanciari specifici, care să le ofere o viziune de ansamblu.

» Date de contact: Energiada Ltd (Energiada), Agnese Riccetti, smempower.italia@gmail.com

» Alte informații: Unul dintre obiectivele proiectului SMEmPower Efficiency este promovarea și 
crearea unei rețele de profesioniști care să beneficieze de experiența comună. În Italia au avut loc 
două întâlniri care au reunit participanții de la prima și a doua ediție a cursului, cu scopul de a crea 
o rețea națională. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Energiada Ltd (Energiada),  
smempower.italia@gmail.com
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SLOVENIA
Energetska učinkovitost v malih 
in srednje velikih podjetjih

» Perioada: Octombrie – Decembrie 2021
» Număr participanți: 26

» Cursul de formare:  Cursul de formare a început pe data de 11 Octombrie și s-a încheiat în data 
de 8 Decembrie 2021. Acesta a fost susținut online, datorită restricțiilor COVID-19, de către Facul-
tatea de Inginerie Mecanică a Universității din Ljubljana. Aproape toți participanții au fost angajați 
în IMM-uri, care au putut dobândi cunoștințe, abilități și competențe vaste în domeniul eficienței și 
gestionării energiei, au putut evalua studii de caz practice și au putut crește potențialul energetic 
al companiilor implicate. Au fost diseminate informații și materiale, precum instrumentele online și 
manualul proiectului. Obiectivele principale au fost: informarea cu privire la proiectul SMEmPower 
Efficiency; dobândirea de noi cunoștințe, abilități și competențe; încurajarea IMM-uri și a anga-
jaților acestora să participe la următoarea ediție a cursului de formare în ianuarie / februarie 2022. 

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot:  Au existat diverse comunicări: newsletter și invitații 
electronice; site-ul web SGZ; Facebook SGZ; site-ul web GZS; site-ul web cluster SRIP - Economie 
circulară; manual online SPIRIT SLOVENIA. Aproximativ 1000 de IMM-uri au fost abordate, iar 
opt IMM-uri au fost selectate ca și cazuri pilot în a doua ediție a cursului. IMM-urile participante și 
companiile pilot provin din diferite sectoare economice: producția de produse din plastic, mașini, 
instrumente și dispozitive de măsurare, mașini-unelte, sectorul construcțiilor; industria prelu-
crătoare; turism; activități de consultanță și formare. 

» Date de contact:  The Chamber of Commerce and Industry of Stajerska (SGZ), dragica.marin-
ic@stajerskagz.si

ROMANIA
Eficiență și sustenabilitate energetică pentru manageri 
energetici și specialiști în energie (în IMM-uri)

» Perioada: Octombrie – Noiembrie 2021
» Număr de participanți: 40

» Cursul de formare: Cursul de formare a început pe 15 octombrie 2021. Acesta are ca scop 
încurajarea implementării auditurilor energetice și a măsurilor de eficiență energetică prin in-
struirea angajaților IMM-urilor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor cu privire la managementul 
energiei și a abilităților tehnice necesare asumării responsabilităților energetice în cadrul com-
paniei. În acest context, cea de-a doua ediție a programului E&T organizat în România a facilitat 
prezența a 40 de specialiști în energie din IMM-uri și organisme publice din diferite zone geogra-
fice. Timp de șase săptămâni, participanții au luat parte la prelegeri online susținute de 10 lec-
tori cu experiență în diferite domenii ale eficienței energetice. Acțiunea practică a programului 
a constat în realizarea unui număr de nouă studii de caz, dezvoltate de participanți cu sprijinul 
lectorilor, în urma analizei energetice din IMM-uri. A doua ediție s-a încheiat cu succes în data de 
26 noiembrie 2021, prin susținerea proiectelor realizate de echipele de lucru.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot: Acțiunile practice în site-urile pilot au început 
după încheierea cursurilor teoretice, în colaborare cu cele nouă IMM-uri angajate din diferite 
sectoare de activitate, majoritatea din sectorul de producție. Din cauza situației pandemice, nu 
au fost posibile vizite fizice în locațiile pilot, dar reprezentanții IMM-urilor au furnizat toate infor-
matiile de care participanții au avut nevoie pentru realizarea proiectelor.

» Date de contact:  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Centrul de Cercetare în 
Tranziție Energetică (EnTReC),  Entrec.Center@ethm.utcluj.ro  

https://www.stajerskagz.si/smempower-efficiency-horizon-2020-glasilo-2/  
https://www.facebook.com/pg/stajerskagospodarskazbornica/posts/
https://www.gzs.si/Dogodki/11-10-2021/vabilo-k-sodelovanju-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja
http://Brezplačni program usposabljanja 'Energetska učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih’ v okviru EU projekta SMEmPOWER EFFICIENCY - SRIP - Krožno gospodarstvo (srip-krozno-gospodarstvo.si)
http://Brezplačni program usposabljanja 'Energetska učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih’ v okviru EU projekta SMEmPOWER EFFICIENCY - SRIP - Krožno gospodarstvo (srip-krozno-gospodarstvo.si)
https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/clanki/60071-vabilo-k-sodelovanju-v-eu-projektu-smempower-efficiency-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja
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SPANIA 
Curso E&T “Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
para gestores y profesionales de la energía (en pymes)”

» Perioada: Octobrie 2021 - Ianuarie 2022
» Număr de participanți: 44

» Cursul de formare: Cursul de Eficiență energetică și sustenabilitate pentru manageri și profe-
sioniști în domeniul energiei din IMM-uri are ca scop dezvoltarea unui program acreditat de 5 ECTS 
(nivel 6 EQF), echivalent cu 10 credite. Cea de-a doua ediție a început pe 15 Octombrie 2021 și se 
va încheia pe 31 ianuarie 2022. Cursul este împărțit în cinci unități care acoperă:
• reglementările naționale și europene
• cunoștințe de bază
• elementele de bază ale unui audit energetic
• analiza fezabilității economice
• propuneri de finanțare pentru proiecte de eficiență energetică.
Grupul țintă a acestui curs este personalul tehnic din IMM-uri, ingineri, tehnicieni cu pregătire pro-
fesională superioară. Cea de-a doua ediție este în curs de desfășurare și se bucură de interesul cur-
sanților.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot:  Pe parcursul acestei ediții au fost efectuate ana-
lize energetice în șapte IMM-uri din diferite sectoare: agricultură, birouri, restaurante, facilități 
sportive, distribuitor de automatizări și centre de sănătate. De asemenea, în data de 18 noiembrie 
2021 a avut loc un al doilea workshop privind eficiența energetică în IMM-uri, la care au participat 
profesioniști din domeniul energiei, reprezentanți ai IMM-urilor, auditori și cadre didactice.

» Date de contact:  Universitat Politècnica de València (UPV), Elisa Peñalvo López, elpealpe@
upvnet.upv.es, Jorge Cano Martínez, jorcama2@etsii.upv.es 

REGATUL UNIT
Energy Efficiency and Sustainability for Energy 
Managers and Energy Professionals (in SMEs)

» Perioada: Octombrie - Decembrie 2021
» Număr de participanți: 23

» Cursul de formare:  Universitatea Teesside oferă instruire și certificare gratuită întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri) cu privire la utilizarea energiei pentru a ajuta companiile să înțeleagă și 
să implementeze măsuri de eficiență energetică (MEE). Cursul se desfășoară în prezent online, 
pe o perioadă de opt săptămâni, în sesiuni săptămânale de 3 ore. A doua ediție a început pe 21 
octombrie și s-a încheiat pe 9 decembrie 2021. Cursul se concentrează pe prezentarea MEE 
disponibile, mergând dincolo de analizele energetice clasice. Acesta își propune să implementeze 
eficient tehnici, instrumente și soluții de management al energiei, pentru a obține economii de 
energie, reducerea emisiilor și bunăstare în acest sector mare și variat, care reprezintă 99% din 
companiile din Marea Britanie. Activitatea principală a cursului de formare constă în elaborarea 
unui plan de acțiune privind eficiența energetică pentru un IMM. Cursul promovează colaborarea 
dintre studenți și IMM-uri în elaborarea planurilor de acțiune în eficiență energetică.

» Angajamentul IMM-urilor și locațiile pilot:  În cadrul proiectului au fost implicate cinci IMM-
uri, trei din sectorul producție și două din sectorul serviciilor. Proiectul SMEmPower Efficiency 
și cursurile de formare au fost promovate și în cadrul evenimentului „Tees Valley Hydrogen 
Innovation Project Open Day”. S-a stabilit o relație strategică cu Constructing Excellence North 
East, o organizație care lucrează îndeaproape cu companii din sectorul construcțiilor pentru a 
îmbunătăți diferite aspecte ale performanței companiilor, inclusiv eficiența energetică (Home - 
CENE).

» Date de contact: Teesside University (TEES), Joao Patacas, j.patacas@tees.ac.uk 

» Alte informații: Ben Houchen, primarul din Tees Valley, a prezentat strategia de hidrogen 
și decarbonizare din Tees Valley. De asemenea, au fost prezentate rezultatele proiectelor 
Universității Teesside în domeniul energiei/eficienței energetice, inclusiv SMEmPower Efficiency.
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https://cene.org.uk/
https://cene.org.uk/
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CE URMEAZĂ?

» A treia ediție a cursurilor SMEmPower Efficiency 
A treia ediție a cursurilor va fi lansată la începutul anului 2022 în toate cele opt țări 
implicate în proiect. Cursurile de formare sunt finanțate prin programul Horizon 
2020, astfel că participarea în cadrul acestora este gratuită. Aflați mai multe 
detalii contactând unul dintre partenerii noștri, sau direct pe noi aici.

» Platforma online de Training SMEmPower Efficiency
Platforma de Tranining SMEmPower este activă și disponibilă pentru participanții 
cursului de formare și pentru potențialii participanți, cât și pentru oricine este 
interesat să afle mai multe informații despre cum pot ajuta IMM-urile să devină mai 
eficiente. Deveniți membru astăzi, înregistrându-vă aici.

» Rezultatele proiectului sunt disponibile aici  »  REZULTATE și  INSTRUMENTE
NU ÎN ULTIMUL RÂND …
Sărbători Fericite! 
La mulți ani !
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A DOUA EDIȚIE 
a cursurilor SMEmPower Efficiency în EU
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Lehrinhalte 
Lerneinheit 1: Politischer Rahmen & Übersicht zu  
Energieeffizienz in KMU 
Die erste Lerneinheit beginnt mit einem Überblick zu den Themen 
Klimaschutz & Energieeffizienz. Die EU-Politik zum Thema Energie-
effizienz sowie die Förderlandschaft für kleinere und mittelgroße  
Unternehmen in Deutschland werden in diesem Teil des Kurses  
ebenfalls betrachtet.

Lerneinheit 2: Vertiefung Energieeffizienz &  
Querschnittstechnologien
Die zweite Lerneinheit beschäftigt sich mit wesentlichen Ansatz-
punkten für Effizienzverbesserungen an fluiden Systemen sowie der 
Umwandlung und Verteilung von Energie. Es werden Beispiele guter 
Praxis präsentiert.

 
Lerneinheit 3: Erstellen von Wärme- und Energiebilanzen
Die dritte Lerneinheit führt in die Methoden der Bilanzierung ein. Es 
wird gezeigt, wie sich ein Bild der Verbräuche erstellen lässt, um eine 
verursachergerechte Zuordnung von Kosten zu ermöglichen.

Lerneinheit 4: Energiemanagementsysteme
Die vierte Lerneinheit gibt einen Überblick über Energiemanagement-
systeme sowie zu Energiecontrolling, -kennzahl und -bilanz.

Lerneinheit 5: Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen
Die letzte Lerneinheit befasst sich mit der Finanzierung von Energie-
effizienzmaßnahmen und gibt eine Einführung in die betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen der finanzwirtschaftlichen Analyse.

Studienziel 
Der Online-Fernstudienkurs „Energieeffizienz und Energiemana-
gement in Unternehmen (KMU)“ bietet einen leicht verständlichen 
Einstieg in den Bereich der Energieeffizienz und des Energie-
managements. Er soll kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der 
Umsetzung von Maßnahmen unterstützen, die die Energieeffizienz 
der Unternehmen steigern. Die Teilnehmenden lernen verschiedene 
Optimierungsmaßnahmen und deren Finanzierungsmöglichkeiten 
kennen. Sie gewinnen einen Einblick in die Förderlandschaft in 
Deutschland und sollen zudem befähigt werden, Energieaudits 
vorzubereiten. Ein ganzheitlicher Ansatz soll helfen, die Heraus-
forderungen zu bewältigen, die sich auf akteursbezogener, unter-
nehmerischer und institutioneller Ebene ergeben.

Mit steigenden Energiekosten und zunehmenden regulatorischen 
Vorgaben bzw. Anreizen wird auch in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) das Thema Energieeffizienz immer wichtiger. 
Der kostenfreie* Online-Fernstudienkurs „Energieeffizienz und  
Energiemanagement in Unternehmen (KMU)“ soll Angestellten in klei- 
nen und mittleren Unternehmen und Studierenden, die ihr Wissen im 
Bereich Energieeffizienz und Energiemanagement ausbauen möch-
ten, einen fundierten Einblick in diesen Bereich bieten.

Der Kurs hat eine Dauer von 9 Wochen. Die Teilnehmenden erarbeiten 
sich die Inhalte anhand von Online-Fernstudienmaterialien im 
Selbststudium. Das Wissen kann in Selbstkontrollaufgaben überprüft 
werden. Am Ende wird der Kurserfolg im Rahmen eines Online-Tests 
ermittelt. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Hochschul-
Zertifikat bescheinigt.

*Der Kurs wurde durch das Forschungs- und Innovations-
programm Horizont 2020 der Europäischen Union im 

Rahmen der Zuschussvereinbarung Nr. 847132 finanziert. Daher 
entfällt das Nutzungsentgelt für die Teilnehmenden.

Der Kurs

Energieeffizienz und Energiemanagement in Unternehmen (KMU)
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DESPRE SMEMPOWER 
EFFICIENCY

Demarat în cadrul programului Orizont 2020, SMEmPower Efficiency se adresează 
IMM-urilor și personalului acestora, oferindu-le sprijin în implementarea soluțiilor de 
eficiență energetică.

Obiectivul proiectului este de a promova auditurile energetice în cadrul IMM-urilor și 
de a sprijini implementarea celor mai bune propuneri. În plus, proiectul va livra o serie 
de sisteme integrate și programe acreditate de Educație și Instruire (E&I) în domeniul 
eficienței energetice, dedicate personalului IMM-urilor. În plus, vor fi organizate instruiri 
interne pentru factorii de decizie.

Cursurile E&I se vor concentra pe datele financiare și tehnice necesare pentru a 
demonstra faptul că măsurile de eficiență energetică sunt rentabile.

ALĂTURAȚI-VĂ PROIECTULUI

www.smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020

@SmeH2020 

SMEmPOWER Energy Efficiency

This document reflects only the authors’ views and the Agency and the Commission are not responsible for any 
use that may be made of the information it contains.

This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 847132

pg. 07

https://www.facebook.com/smempower
https://twitter.com/SmeH2020
https://www.linkedin.com/company/smempower-efficiency-h2020/%3FviewAsMember%3Dtrue

