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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #4 –
ΙΟΎΝΙΟΣ 2022
ΤΡΊΑ ΧΡΌΝΙΑ ΠΈΡΑΣΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ SMEMPOWER EFFICIENCY 2019 – 2022…
Φαίνεται σαν χθες που οι εταίροι του έργου συναντηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη του 2019 για την εναρκτήρια συνάντηση. Δέκα εταίροι
ενθουσιασμένοι για την έναρξη ενός πολλά υποσχόμενου έργου, το οποίο
μέσα σε τρία χρόνια έχει ικανοποιήσει όλες τις προσδοκίες.
Τα βασικά επιτεύγματα του έργου SMEmPower Efficiency μέσα σε
αυτά τα τρία χρόνια είναι:
» Ολοκληρωμένο και διαπιστευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό περισσότερων από 950 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)
» Σύντομες εκπαιδεύσεις για 500 άτομα από ΜμΕ
» Εργασίες πεδίου σε τουλάχιστον 150 ΜμΕ
» Συμβουλευτική σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ΜμΕ

»

SMEmPower Efficiency
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Σεπτέμβριος 2019

»

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επιτεύγματα του έργου από τα βίντεό μας.

SMEmPower Efficiency
Λεμεσός (Κύπρος), Ιούνιος 2022
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… ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ!
Το έργο SMEmPower Efficiency δε σταματάει εδώ.
Στη διαδικτυακή μας πύλη, που είναι διαθέσιμη σε 7 γλώσσες, όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τα μακροχρόνια εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι ΜμΕ, οι εμπειρογνώμονες στον
τομέα της ενεργειακής απόδοσης, και όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα,
μπορούν να βρουν και να χρησιμοποιήσουν δωρεάν:

» Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο σε 7 γλώσσες
» Εκπαιδευτική πλατφόρμα που φιλοξενεί το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό
που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
» Διαδικτυακά εργαλεία «παρακολούθησης και στόχευσης» και «μέτρησης και επαλήθευσης» μαζί με οδηγούς χρήσης και διαδικτυακά σεμινάρια για τη χρήση τους.
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Επιπλέον, αναπτύξαμε το σχέδιο βιωσιμότητας του έργου SMEmPower Efficiency,
στόχος του οποίου είναι να επεκτείνει την αξιοποίηση των ευρημάτων του έργου
αναπτύσσοντας συγκεκριμένες δράσεις για τη διευκόλυνση της περαιτέρω εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου και την αύξηση του αντίκτυπου του έργου.
Το σχέδιο βιωσιμότητας έχει ως στόχο να παράσχει στα μέλη της κοινοπραξίας
του έργου μια σαφή εικόνα του τι θα μπορούσε να γίνει για να διασφαλιστεί ότι
υπάρχουν μακροχρόνια αποτελέσματα ακόμη και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα ευρήματα του έργου, το σχέδιο βιωσιμότητας παρουσιάζει το έργο SMEmPower Efficiency ως ένα σύστημα προσαρμόσιμο στις ανάγκες της αγοράς εστιάζοντας σε τρεις κύριες κατευθύνσεις, ως εξής:

» Κοινοτική βιωσιμότητα – πώς η κοινότητα θα ωφεληθεί από τα αποτελέσματα
του έργου και θα παραμείνει ενεργή μετά το τέλος του έργου.

» Οικονομική βιωσιμότητα – η ικανότητα του έργου να συνεχίσει την υλοποίηση
των αποτελεσμάτων χωρίς χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020»·

» Οργανωτική βιωσιμότητα – η ικανότητα του οργανισμού (κοινοπραξία στο σύνολό της) να συνεχίσει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από κοινού.
Μάθετε περισσότερα για το Σχέδιο Βιωσιμότητας αποδοτικότητας SMEmPower
στην ιστοσελίδα αποτελεσμάτων μας.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Όλες οι εκθέσεις αποτελεσμάτων και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου διατίθενται στην πύλη μας και είναι διαθέσιμες στο κοινό, στην ιστοσελίδα μας Αποτελέσματα!
» Εκθέσεις ανάλυσης – Έκθεση ανάλυσης πλαισίου, Έκθεση μηχανισμών χρηματοδότησης, Ενεργειακοί ελεγκτές και διαχειριστές συστημάτων πιστοποίησης.
» Εκπαίδευση για ΜμΕ – Σχεδιασμός Προγράμματος, Εγχειρίδιο Κατάρτισης, Αναφορές
εκπαιδευτικού προγράμματος, διαδικτυακά σεμινάρια, βίντεο.
» Η ιστοσελίδα και τα εργαλεία μας – Έκδοση διαδικτυακής πλατφόρμας και πύλης, Εργαλεία για τη μεταφόρτωση ενεργειακών μετρήσεων, Εργαλείο παρακολούθησης και
στόχευσης για την ενεργειακή ανάλυση.
» Περιπτώσεις πιλοτικών ΜμΕ – Επιλογή πιλοτικών επιχειρήσεων, Εκθέσεις αξιολόγησης πιλοτικών επιχειρήσεων.
» Η επικοινωνία μας – Νέα, πρακτικά ημερίδων, φυλλάδια.
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ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ
SMEMPOWER EFFICIENCY
Το SMEmPower Efficiency είναι ένα νέο ερευνητικό έργο, στα πλαίσια του προγράμματος
Horizon 2020, που υποστηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην εφαρμογή
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, για μια πιο βιώσιμη και αποδοτική
λειτουργία.
Το έργο στοχεύει στην προώθηση των ενεργειακών ελέγχων, στην ενεργειακή καταγραφή
και αξιολόγηση σε επιλεγμένες ΜμΕ, καθώς και στην υποστήριξη των βέλτιστων προτάσεων. Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου θα προσφερθούν ολοκληρωμένα και πιστοποιημένα
Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το προσωπικό των ΜμΕ που σχετίζεται με
την ενέργεια, καθώς και σύντομη επιτόπια κατάρτιση του προσωπικού λήψης αποφάσεων.
Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα επικεντρωθούν στα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για να εντοπιστούν συγκεκριμένα οικονομικά αποδοτικά μέτρα. Οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε διενέργεια ελέγχων
στις ΜμΕ που εργάζονται, με την υποστήριξη των ειδικών του έργου SMEmPower Efficiency.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
www.smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020
@SmeH2020
SMEmPOWER Energy Efficiency
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας
χρηματοδότησης υπ’ αριθ. 847132
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