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NOVICE  #3 – December 2021

NAJNOVEJŠE NOVICE

Lani septembra je projekt SMEmPower Efficiency praznoval drugo leto od začetka 
projekta in se nahaja v zaključnem 3. letu!
V okviru projekta je bilo oblikovanih veliko pobud, ki se jim lahko pridružite, in priložn-
osti, ki jih lahko izkoristite, kot so programi izobraževanja in usposabljanja, odprta sple-
tna energetska orodja, svetovanja in drugo.
Program usposabljanja in orodja se v celoti financirajo iz programa Obzorje 2020 
(H2020), zato udeleženci in uporabniki nimajo nobenih stroškov. 
Več  podrobnih informacij v nadaljevanju.

FOKUS

Drugi cikel programa izobraževanja in usposabljanja s področja energetske učinkovitosti MSP-jev je v fazi 
zaključevanja v vseh osmih državah, članicah EU. V nadaljevanju so izpostavljeni glavni poudarki drugega cikla in 
informacije za udeležbo na prihajajoči tretji cikel programa uposabljanja.
Program usposabljanja, ki je sofinanciran iz programa Obzorja 2020, je brezplačen in odprt za udeležence iz 
MSP-jev in drugih organizacij.

#1

#2

#3

#4

#5

#1 and 5 #2 and 3 #4

rešitve
 energetske 
učinkovitosti

 izobraževanje 
in usposabljanje

orodja za 
energetsko 
učinkovitost

SMEmPower NOVICE #1 – predstavnik SMEmPower Efficiency je aktivno sodeloval 
na interaktivni seji EUSEW 2021 s svojimi šestimi sestrskimi projekti H2020 /  innoveas, 
E2DRIVER, DEESME, ICCEE, Speedier in Triple-A. Video posnetek in gradivo s tega sre-
čanja si lahko ogledate in brezplačno prenesete s spletne strani: https://eusew.eu/

SMEmPower NOVICE #2 – Drugi cikel programa izobraževanja in usposabljanje za 
energetsko učinkovitost v MSP-jih (angl. E&T Programme Energy efficiency for SMEs) je 
v  posameznih parterskih državah v fazi izvajanja oz. zaključevanja. Več podrobnosti o pro-
gramih usposabljanja v osmih (8) partnerskih državah v opisu FOKUS.

SMEmPower NOVICE #3 - Na podlagi povratnih informacij iz prvega cikla programa 
izobraževanja in usposabljanja (E&T) je bila izdelana nova zasnova programa in posodo-
bljen priročnik za usposabljanje, v katerem so predstavljene učne enote. Priročnik (Tra-
ining Handbook) bo na voljo na spletni strani SMEmPower.

SMEmPower NOVICE #4 – v okviru projekta je bil izvedel razvoj orodja ‘Spremljanje in 
usmerjanje’ (SMEmPower Efficiency Monitoring & Targeting - M&T tool) ter orodja ‘Mer-
jenje in preverjanje’  (Monitoring and Verification - M&V tool) za energetsko analitiko. Obe 
orodji sta na voljo brezplačno za MSP-je in uporabnike spletno, ki se lahko tudi preneseta 
(angl.online in offline). Orodji sta v podporo MSP-jem na področju energetskih pregledov 
in povečanja lastne energetske učinkovitosti z učinkovitim izvajanjem, merjenjem in pre-
verjanjem. Na voljo je tudi spletni vodnik za uporabo orodij M&T in M&V. 

SMEmPower NOVICE #5 - Drugi del praktičnih ukrepov v pilotnih podjetjih (MSP-jih) je 
v teku. Prvi del je bil zaključen v okviru prvega cikla programa izobraževanja in usposablja-
nja SMEmPower. Več o rezultatih izbranih pilotnih podjetij / lokacij v okviru EU projekta v 
osmih partnerskih državah najdete v poročilih o vrednotenju lokacij v razdelku ‘rezultati’ 
na spletni strani SMEmPower Efficiency.

https://smempower.com/sister-projects/?lang=sl
https://smempower.com/rezultati/?lang=sl
https://smempower.com/rezultati/?lang=sl
orodja:  https://smempower.com/mt-and-mv-tools/?lang=sl
orodja:  https://smempower.com/mt-and-mv-tools/?lang=sl
spletni vodnik:  https://smempower.com/mt-and-mv-tools-guide/?lang=sl
spletni vodnik:  https://smempower.com/mt-and-mv-tools-guide/?lang=sl
https://smempower.com/rezultati/?lang=sl
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CIPER  
Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας»

» Pričetek / zaključek: junij – julj 2021 (program usposabljanja); 
september 2021 (praktični  ukrepi)
» Število udeležencev: 31

» Program uposabljanja: Oddelek za energijo in okolje Zveze delodajalcev in industrijalcev 
Ciper, (v angl.: Energy and Environment Department of Cyprus Employers and Industrialists 
Federation - OEB) je v sodelovanju z Univerzo Ciper nadaljeval z organizacijo 2. brezplačnega 
podiplomskega programa usposabljanja energetskih menedžerjev, ki se je začel 5. junija 2021. 
Vsa srečanja so potekala virtualno, in sicer vsako sredo zvečer od 19.30 do 21.00 ter ob sobotah 
zjutraj od 9.30 do 13.00. Program usposabljanja se je zaključil z velikim uspehom, saj se ga je 
udeležilo 31 oseb.
Trenutno poteka 3. brezplačni podiplomski program usposabljanja, tako predavanja kot praktični 
ukrepi v sodelovanju z Univerzo na Cipru. Pričetek 20. novembra 2021 in bo trajal vse do konca 
januarja 2022. Program se izvaja hibridno – v živo in spletno. V tretjem, zadnjem ciklu programa 
usposabljanja, organiziranega na Cipru v okviru projekta SMEmPower Efficiency, sodeluje 35 
udeležencev. Izpostavljamo, da je služba za energijo Ministrstva za energijo, trgovino in industri-
jo, odobrila podiplomski program ‘Energetski menedžerji’ kot program usposabljanja za energet-
ske menedžerje, ki izpolnjuje določbe in zahteve nacionalne zakonodaje (KDP 344/2016).

» Vključevanje MSP-jev in pilotni primeri: V 2. ciklu programa usposabljanja so bili vključeni 
udeleženci iz 15 MSP-jev različnih sektorjev, kot so proizvodnja, gradbeništvo, oskrba z energijo, 
nastanitvene in gostinske dejavnosti, čiščenje vode, trgovina na debelo in na drobno ter strokov-
ne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Štiri (4) od teh MSP-jev so delovali kot pilotne lokacije, ki 
so zagotovili potrebne podatke za uporabo v okviru praktičnih ukrepov. Vsak od štirih vključe-
nih podjetij je izdelal visokokakovostno tehnično poročilo, ki je vključevalo ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti posameznega MSP-ja na podlagi tehnično-ekonomske analize.

» Referenčni partner and kontakt: Oddelek za energijo in okolje Zveza delodajalcev in 
   industrijalcev Ciper, (OEB), Panayiotis Kastanias, pkastanias@oeb.org.cy

POWER SYSTEMS LABORATORY

ARISTOTLE UNIVERSITY OF
THESSALONIKI

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

» Pričetek / zaključek: september - december 2021
» Število udeležencev: 45

» Program usposabljanja: usposabljanje se je pričelo 29. septembra 2021 s predvidenim zak-
ljučkom decembra 2021. Predavanja in praktični ukrepi so potekali v sodelovanju z grškimi MSP-
-ji izključno preko spleta. Ta 2. cikel programa usposabljanja je Center za izobraževanje in vseži-
vljenjsko učenje Univerze v Zahodni Makedoniji potrdil s 5 kreditnimi točkami ECTS. Program 
usposabljanja je bil objavljen na različnih spletnih straneh in je požel veliko pozornosti med ener-
getskimi strokovnjaki, ki so izrazili zanimanje za sodelovanje. Izbranih je bilo 45 udeležencev. 
Merila za izbor: poklicne izkušnje, ustreznost njihovega študija in študijske ocene. Tisti, ki niso 
bili izbrani, so bili pozvani k sodelovanju v 3. ciklu programa usposabljanja v letu 2022. Za vse 
zainteresirane posameznike, ki se programa usposabljanja niso udeležili, so bili informirani o  pri-
ročniku za usposabljanje, ki je oblikovan kot dokument z odprtim dostopom na spletnem portalu 
SMEmPower (smempower.com).

» Vključevanje MSP-jev in pilotni primeri: v 2. ciklu programa usposabljanja je sodelovalo  se-
dem (7) MSP-jev, vključenih kot pilotna podjetja, ki zagotavljajo potrebne podatke za uporabo 
v okviru praktičnih ukrepov.  Vsako podjetje sodeluje kot posebna študija primera ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih bodo preučili udeleženci programa usposabljanja. 
Vključeni MSP-ji delujejo na različnih gospodarskih področjih, od proizvodnje do ponudnikov 
storitev. Poleg tega so geografsko razpršena po vsej državi. Tako bodo za analizo na voljo različne 
študije primerov, ki bodo pomagale pri oblikovanju in zagotavljanju povratnih informacij za iz-
boljšanje energetske učinkovitosti v več kot enem sektorju MSP-jev.

» Referenčni partner in kontakti: University of Western Macedonia (UoWM), prof. Georgios 
Christoforidis, gchristoforidis@uowm.gr

http://pkastanias@oeb.org.cy
http://gchristoforidis@uowm.gr 
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ITALIJA
Corso E&T “Efficienza energetica e sostenibilità 
per energy manager e energy professional nelle PMI”

NEMČIJA
Energieeffizienz und Energiemanagement 
in Unternehmen (KMU)

» Pričetek /zaključek:  september – november 2021
» Število udeležencev: 39 

» Program usposabljanja: v spletno izvedenem programu usposabljanja se udeleženci na enostaven 
način seznanijo s področjem energetske učinkovitosti in upravljanja z energijo. Program je namenjen 
podpori malim in srednje velikim podjetjem (MSP-jem) pri izvajanju ukrepov, ki povečujejo energet-
sko učinkovitost podjetij. V programu, ki se je pričel 1. septembra in končal 12. novembra 2021, so se 
udeleženci seznanili z različnimi ukrepi za optimizacijo porabe energije in možnostmi financiranja. Pri-
dobili so vpogled v področje financiranja v Nemčiji ter informacije za pripravo energetskih pregledov. 
Uporabljen je bil celostni pristop v pomoč pri premagovanju izzivov, ki se pojavljajo na ravni deležnikov, 
podjetij in institucij. Cilj trenutnega programa usposabljanja je bil tudi spodbuditi večje število malih 
in srednje velikih podjetij ter njihovih zaposlenih, da se udeležijo programa usposabljanja in praktičnih 
aktivnosti v 3. ciklu programa usposabljanja, ki bo potekal od decembra 2021 do marca 2022.

» Vključevanje MSP in pilotni primeri: sodelovanje pilotnih podjetij je potekalo od novembra do 
decembra 2021, vzporedno z 2. ciklom programa usposabljanja v letu 2021. S pomočjo Nemškega 
trgovinskega združenja in Združenja trgovcev na drobno (angl. German Trading Association and the 
Association for Retail Traders) je bilo nagovorjenih veliko število MSP-jev. Razdeljena so bila vabila 
z dodatnimi informacijami za MSP-je za usposabljanje in sodelovanje kot pilotna podjetja v okviru 
praktičnih ukrepov. Z neposrednim stikom so bili spodbujeni posamezni MSP-ji k udeležbi v program 
usposabljanja in k praktičnim ukrepom.
Pilotna podjetja, MSP-ji, prihajajo iz različnih gospodarskih sektorjev: 
- proizvodnje: a) hrane in živilskih izdelkov; b) proizvodnja orodij (avtomobilska industrija)
- gradbeništva
- dejavnosti svetovanja in usposabljanja
Število pilotnih podjetij november-december 2021: 6

» Referenčni partner in kontakti: adelphi gGmbH Berlin (adelphi), Andreas Schneller,  
schneller@adelphi.de 

»  Pričetek  / zaključek:  september – november 2021
» Število udeležencev: 40

» Program usposabljanja: v 2. ciklu usposabljanja, ki se je začel 6. septembra, je bilo prijavljenih 
40 udeležencev. Italijanski program usposabljanja je certificiran s strani Politehniške univerze v 
Valencii (UPV) s 5 kreditnimi točkami ECTS. Predavanja in praktični ukrepi so potekali v sode-
lovanju z malimi in srednje velikimi podjetji izključno prek spleta. Usposabljanje udežencev so 
izvajali izkušeni učitelji z različnih področij energetske učinkovitosti. Glavni cilji: usposobiti ose-
bje MSP-jev za samostojno uporabo pridobljenega znanja; opredeliti stroškovno najučinkovitejše 
ukrepe za varčevanje z energijo MSP-jev, sodelujočih kot pilotni primeri; sprožiti nove sinergije 
pri zaposlovanju in sodelovalne odnose. Usposabljanje se je končalo 19. novembra s predstavitvi-
jo energetskih pregledov iz treh (3) pilotnih primerov.

» Vključevanje MSP-jev in pilotni primeri: v usposabljanje so bili vključeni MSP-ji iz različnih 
sektorjev. Dva (2) pilotna primera sta bila iz sektorja industrijskih pralnic in eden (1) iz sektorja 
oskrbe z živili za gostinstvo. Pilotna mesta so imela koristi od tehnične podpore, ki so jo nudile 
delovne skupine.  Podjetja so prejela podrobna poročila o predlaganih ukrepih za varčevanje z 
energijo za svojo strukturo s finančnimi kazalniki, ki so omogočali navzkrižno primerjavo.

» Referenčni partner in kontakti: Energiada Ltd (Energiada), 
Agnese Riccetti, smempower.italia@gmail.com

» Drugo – Mrežna skupina Italija / Network Group Italia: eden od ciljev projekta »Smempower 
Efficiency« je spodbujati in ustvariti mrežo strokovnjakov, ki lahko koristijo skupne izkušnje. V 
Italiji sta bila organizirana dva sestanka, na katerih so se srečali udeleženci prvega in drugega cikla 
programa usposabljanja s ciljem ustvariti nacionalno mrežo. Več informacij nudi podjetje Energi-
ada Ltd (Energiada),  smempower.italia@gmail.com

mailto:schneller%40adelphi.de%20?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=
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SLOVENIA
Energetska učinkovitost v malih 
in srednje velikih podjetjih

»  Začetek / zaključek: oktober – december 2021
» Število udeležencev: 26

» Program usposabljanja: usposabljanje se je pričelo 11. oktobra in končalo 8. decembra 2021. 
Zaradi omejitev COVID-19 je usposabljanje potekalo spletno v izvedbi Fakultete za strojništvo 
Univerze v Ljubljani. Skoraj vsi udeleženci so bili predstavniki malih in srednje velikih podjetij, ki 
so pridobili obsežno znanje, veščine in razvili kompetence s področja energetske učinkovitosti in 
upravljanja, preučili praktične primere ter povečali energetski potencial svojih podjetij. Izmenja-
ne so bile informacije in gradiva, kot so spletna orodja, priročnik in obsežno učenje s strani visoko 
usposobljenih in priznanih strokovnjakov. Glavni cilji so bili: obveščanje o projektu SMEmPower 
Efficiency; pridobivanje novih znanj, spretnosti in kompetenc; spodbujanje novih MSP in njiho-
vih zaposlenih k udeležbi na naslednjem ciklu usposabljanja januarja/februarja 2022.

» Vključenost MSP-jev in pilotni primeri: potekale so različne aktivnosti informiranja:  
e-novice in e-vabila; spletna stran ŠGZ; Facebook ŠGZ; spletna stran GZS; spletna stran grozda 
SRIP - Krožno gospodarstvo (Brezplačni program usposabljanja ‘Energetska učinkovitost v malih 
in srednje velikih podjetjih’ v okviru EU projekta SMEmPOWER EFFICIENCY - SRIP - Krožno 
gospodarstvo; spletni priročnik SPIRIT SLOVENIJA. Dosegli smo približno 1000 MSP-jev.
V 2. ciklu programa je bilo osem (8) MSP-jev izbranih kot pilotni primeri. Udeleženci MSP-jev, 
ki sodelujejo tudi kot pilotna podjetja, prihajajo iz različnih gospodarskih sektorjev: proizvodnje 
plastičnih izdelkov, strojev, merilnih instrumentov in naprav, obdelovalnih strojev, gradbenega 
sektorja; predelovalne industrije; turizma; dejavnosti svetovanja in usposabljanja.

» Referenčni partner in kontakti: Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ), dr. Dragica Marinič,  
dragica.marinic@stajerskagz.si
 

ROMUNIJA
Eficiență și sustenabilitate energetica pentru 
manageri energetici

»  Pričetek / zaključek: oktober - november 2021
»  Število udeležencev: 40

» Program usposabljanja: usposabljanje se je pričelo 15. oktobra 2021. Namen je spodbuditi 
izvajanje energetskih pregledov in ukrepov za energetsko učinkovitost z usposabljanjem zapo-
slenih v MSP-jih, da bi povečali njihove zmogljivosti na področju upravljanja z energijo in drugih 
tehničnih znanj, potrebnih za prevzemanje odgovornosti za energijo v podjetju. V tem okviru je 
2. cikel programa E&, organiziran v Romuniji, omogočil udeležbo 40 energetskih strokovnjakov 
iz MSP-jev ter lokalnih in osrednjih javnih organov iz različnih geografskih območij. Udeleženci 
so šest tednov obiskovali spletna predavanja, ki jih je vodilo 10 predavateljev z izkušnjami na raz-
ličnih področjih energetske učinkovitosti. Praktični ukrepi v programu so obsegali devet (9) štu-
dijev primerov (energetska analiza v vključenih MSP-jih), ki so jih udeleženci razvili ob podpori 
predavateljev. Drugi cikel se je zaključil 26. novembra 2021 z zaključnimi predstavitvami projek-
tov delovnih skupin.

» Vključenost MSP-jev in pilotni primeri: praktični ukrepi so sledili po zaključku teoretičnega 
dela programa v sodelovanju z devetimi (9) vključenimi MSP-ji iz različnih sektorjev, večinoma iz 
proizvodnega sektorja. Zaradi pandemičnih razmer obiski pilotnih lokacij na kraju samem niso bili 
mogoči. Kljub temu so predstavniki MSP-jev zagotovili vse potrebne podatke za končne projek-
te, ki so jih udeleženci izvedli kot skupinsko delo.

» Referenčni partner in kontakti: Technical University of Cluj-Napoca (TUCN), 
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://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
mailto:dragica.marinic%40stajerskagz.si%20?subject=
mailto:Entrec.Center%40ethm.utcluj.ro?subject=
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ŠPANIJA
Curso E&T “Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
para gestores y profesionales de la energía (en pymes)”

»  Pričetek / zaključek: oktober 2021 – januar 2022
»  Število udeležencev: 44

» Program usposabljanja:  cilj programa o energetski učinkovitosti in trajnostnem razvoju za 
energetske menedžerje in energetske strokovnjake v malih in srednje velikih podjetjih je razviti 
certificiran program s 5 ECTS (raven 6 EQF), kar ustreza 10-im kreditnim točkam. 2. cikel se je pri-
čel 15. oktobra 2021 in se bo končal 31. januarja 2022. Program je razdeljen na pet enot, ki zajemajo: 
- nacionalne in evropske predpise
- osnovna znanja
- osnove energetskega pregleda
- analize ekonomske izvedljivosti
- predlogi za financiranje projektov energetske učinkovitosti.
Program je namenjen tehničnemu osebju v MSP-jih, inženirjem in tehnikom z višjo strokovno 
izobrazbo. Trenutno poteka 2. cikel programa, ki se ga udeleženci udeležujejo z velikim zado-
voljstvom.

» Vključitev MSP-jev in pilotni projekti: v 2. ciklu so bili izvedeni energetski pregledi v sed-
mih (7) MSP-jih iz različnih sektorjev, med drugim iz kmetijstva, storitvene dejavnosti, gostinstva, 
športne dejavnosti, področja avtomatizacije in zdravstvenih centrov.
18. novembra 2021 je bila izvedena tudi druga delavnica o energetski učinkovitosti v MSP-jih, 
na kateri so sodelovali energetski strokovnjaki, predstavniki MSP-jev, presojevalci in pedagoško 
osebje.

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

ZDRUŽENO KRALJESTVO 
Energy Efficiency and Sustainability 
for Energy Managers and Energy Professionals 
(in SMEs)

» Pričetek / zaključek: oktober - december 2021
» Število udeležencev: 23

» Program usposabljanja: Univerza Teesside ponuja brezplačni in certificiran program usposa-
bljanja o rabi energije za mala in srednje velika podjetja (MSP-jev) kot pomoč pri lažjem razu-
mevanju in izvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost (EEM). Program se trenutno spletno 
in traja osem tednov v triurnih tedenskih srečanjih. Drugi cikel se je pričel 21. oktobra in končal 
9. decembra 2021. Program se osredotoča na predstavitev razpoložljivih ukrepov za energetsko 
učinkovitost, ki so se oblikovali na osnovi ankete o porabi energije.
Cilj programa je učinkovito izvajanje tehnik, instrumentov in rešitev za upravljanje energije, da bi 
dosegli prihranke energije, zmanjšanje emisij in blaginjo v različnih sektorjih MSP-jev,  ki predsta-
vljajo 99 % podjetij v Združenem kraljestvu. Glavna dejavnost programa usposabljanja je razvoj 
akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za MSP-je. Program spodbuja sodelovanje med po-
diplomskimi študenti in MSP-ji pri razvoju akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost.

» Vključenost MSP-jev in pilotni primeri: vključenih je pet (5) MSP-jev, od katerih tri (3) podje-
tja prihajajo iz proizvodnega sektorja in dve (2) podjetji iz področja storitev. 
Projekt SMEmPower Efficiency in program usposabljanja sta bila promovirana tudi na dogodku 
»Tees Valley Hydrogen Innovation Project Open Day«. Vzpostavljena je bila strateška poveza-
va z organizacijo Constructing Excellence North East, ki tesno sodeluje s podjetji v gradbenem 
sektorju za izboljšanje različnih vidikov uspešnosti podjetij, vključno z energetsko učinkovitostjo 
(Home - CENE)

» Referenčni partner in kontakti: Teesside University (TEES), 
Joao Patacas,j.patacas@tees.ac.uk

» Drugo:  na Dnevu odprtih vrat projekta vodikovih inovacij v dolini Tees (03/11/2021) je Ben 
Houchen, župan doline Tees, je predstavil strategijo doline Tees za vodik in razogljičenje. Pred-
stavljeni so bili tudi rezultati projektov Univerze Teesside na področju energije/energetske učin-
kovitosti, vključno s projektom SMEmPower Efficiency.

mailto:%20j.patacas%40tees.ac.uk%20?subject=
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V NE ZAMUDITE!

» 3. cikel programa usposabljanja
Pričetek 3. cikla programa izobraževanja in usposabljanja: v začetku leta 2022 v 
vseh osmih projektno-partnerskih EU državah. Program usposabljanja je v celoti 
financiran iz programa Obzorje 2020 (Horizon 2020 Programme) in je brezplačen 
za udeležence. Več informacij o programu dobite pri partnerjih projekta v posa-
meznih državah, lahko pa tudi pišite na: https://smempower.com/contact-us/

» SMEmPower Efficiency Platforma usposabljanja 
Spletna platforma usposabljanja SMEWmPOWER je odprta za udeležence pro-
grama usposabljanja ter vsem, ki želijo izvedeti več o izboljšanju učinkovitosti 
MSP-jev 
 
» Postani član  in se registriraj

»Vsi projektni rezultati in orodja so dosegljivi na spletni 
strani SMEmPOWER pod rubriko REZULTATI  in ORODJA.

NE NAZADNJE…
Vesele praznike in srečno novo leto! 
Veselimo se srečanja v letu 2022!
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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)

© Firma V – Shutterstock.com

DRUGA IZDAJA 
SMEmPower Efficiency Training Course in EU

https://training.smempower.com/ ali
https://training.smempower.com/admin/tool/policy/view.php?policyid=1&versionid=1&returnurl=https%3A%2F%2Ftraining.smempower.com%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php&behalfid&manage&numpolicy&totalpolicies&lang=sl
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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.

Questo progetto ha ricevuto fondi dal programma 
di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione 
Europea nell’ambito della convenzione di 
finanziamento n. 847132.

O UČINKOVITOSTI 
PROJEKTA SMEMPOWER

SMEmPower Efficiency je projekt H2020, ki podpira mala in srednje velika podjetja 
(MSP-je) pri izvajanju Direktive o energetski učinkovitosti za bolj trajnostno in učinko-
vito delovanje. 

Cilj projekta je spodbujati energetske preglede v izbranih MSP-jih in podpreti najbolj-
še predloge. Poleg tega bo projekt izvedel vrsto integriranih in akreditiranih progra-
mov izobraževanja in usposabljanja (Education & Training - E&T), namenjenih osebju 
MSP-jev na temo energije ter notranja kratka usposabljanja za nosilce odločanja. 

Program E&T se osredotoča na finančne in tehnične podatke, ki so potrebni za do-
kazovanje stroškovne učinkovitosti določenih ukrepov. Udeleženci usposabljanja pri-
dobljeno znanje uporabijo pri izvajanju revizij v svojih MSP ob podpori strokovnjakov 
SMEmPower Efficiency.

www.smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020

@SmeH2020 

SMEmPOWER Energy Efficiency

KAKO SE NAM LAHKO PRIDRUŽITE?

mailto:https://twitter.com/SmeH2020?subject=
mailto:https://www.facebook.com/smempower?subject=
https://www.facebook.com/smempower
https://twitter.com/SmeH2020
http://https://www.linkedin.com/company/smempower-efficiency-h2020/ 
https://www.linkedin.com/company/smempower-efficiency-h2020/ 

