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ΤΡΊΑ ΧΡΌΝΊΑ ΠΈΡΑΣΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ 
ΤΌΥ ΈΡΓΌΥ SMEMPOWER EFFICIENCY 2019 – 2022…

Φαίνεται σαν χθες που οι εταίροι του έργου συναντηθήκαμε στη Θεσσαλο-
νίκη 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.
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Τα βασικά επιτεύγματα του έργου SMEmPower Efficiency μέσα σε 
αυτά τα τρία χρόνια είναι:

» Ολοκληρωμένο και διαπιστευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προ-
σωπικό περισσότερων από 950 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΈ)
» Σύντομες εκπαιδεύσεις για 500 άτομα από ΜμΈ
» Εργασίες πεδίου σε τουλάχιστον 150 ΜμΈ
» Συμβουλευτική σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας των ΜμΈ

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

SMEmPower Efficiency 
Θεσσαλονίκη (Έλλάδα), Σεπτέμβριος 2019

»

SMEmPower Efficiency 
Λεμεσός (Κύπρος), Ίούνιος 2022

»
ΈΝΗΜΈΡΩΤΊΚΌ ΔΈΛΤΊΌ #4 – 
ΊΌΥΝΊΌΣ 2022

https://smempower.com/video-pills/?lang=el
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… ΚΑΊ ΣΥΝΈΧΊΖΌΥΜΈ!

Το έργο SMEmPower Efficiency δε σταματάει εδώ.

Στη διαδικτυακή μας πύλη, που είναι διαθέσιμη σε 7 γλώσσες, όλοι μπορούν να επωφε-
ληθούν 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:

» Έκπαιδευτικό εγχειρίδιο σε 7 γλώσσες
» Έκπαιδευτική πλατφόρμα που φιλοξενεί το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό 
που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
» Διαδικτυακά εργαλεία «παρακολούθησης και στόχευσης» και «μέτρησης και επαλή-
θευσης» μαζί με οδηγούς χρήσης και διαδικτυακά σεμινάρια για τη χρήση τους.

εργαστήρια και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες

»
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 - TE
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ΊΣΠΑΝΊΑ - UPV         

ΈΛΛΑΔΑ - AU
TH

          

CYPRUS - OEB        

ΣΛΌΒΈΝΊΑ -  SG
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ΊΤΑΛΊΑ  - ENERG
IAD

A
          

ΓΈΡΜΑΝΊA - ADELPHY          

https://smempower.com/?lang=el
https://smempower.com/wp-content/uploads/2020/08/D3.2_Training_handbook.pdf
https://training.smempower.com/
https://smempower.com/tools/
https://smempower.com/tools/
https://smempower.com/mt-and-mv-tools-guide/
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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 εφαρ-
μογής 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 χρηματοδότη-
σης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα ευρήματα του έργου, το σχέδιο βιωσι-
μότητας παρουσιάζει το έργο SMEmPower Efficiency ως ένα σύστημα προσαρμόσι-
μο 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.

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

» Όργανωτική βιωσιμότητα – η ικανότητα του οργανισμού (κοινοπραξία στο σύνο-
λό της) να συνεχίσει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από κοινού. 

Μάθετε περισσότερα για το Σχέδιο Βιωσιμότητας αποδοτικότητας SMEmPower 
στην ιστοσελίδα αποτελεσμάτων μας.

ΠΈΡΊΣΣΌΤΈΡΑ ΓΊΑ ΤΌ ΈΡΓΌ

Όλες οι εκθέσεις αποτελεσμάτων και οι πληροφορίες  που συλλέχθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του έργου διατίθενται στην πύλη μας και είναι διαθέσιμες στο κοινό, στην ιστοσε-
λίδα μας Αποτελέσματα!

» Εκθέσεις ανάλυσης – Έκθεση ανάλυσης πλαισίου, Έκθεση μηχανισμών χρηματοδότη-
σης, 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, Ερ-
γαλεία για τη μεταφόρτωση ενεργειακών μετρήσεων, Εργαλείο παρακολούθησης και 
στόχευσης για την ενεργειακή ανάλυση.

» Περιπτώσεις πιλοτικών ΜμΕ – Επιλογή πιλοτικών επιχειρήσεων, Εκθέσεις αξιολόγη-
σης πιλοτικών επιχειρήσεων.

» Η επικοινωνία μας – Νέα, πρακτικά ημερίδων, φυλλάδια.

https://smempower.com/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/?lang=el
https://smempower.com/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/?lang=el
https://smempower.com/webinars/
https://smempower.com/video-pills/
https://smempower.com/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/?lang=el
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ΣΧΈΤΊΚΑ ΜΈ ΤΌ ΈΡΓΌ 
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 προτάσε-
ων. 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 τεχνι-
κά δεδομένα που απαιτούνται για να εντοπιστούν συγκεκριμένα οικονομικά αποδοτικά μέ-
τρα. Οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε διενέργεια ελέγχων 
στις ΜμΕ που εργάζονται, με την υποστήριξη των ειδικών του έργου SMEmPower Efficiency.

ΑΚΌΛΌΥΘΗΣΤΈ ΜΑΣ

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.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 
χρηματοδότησης υπ’ αριθ. 847132

https://twitter.com/SmeH2020
https://www.facebook.com/smempower
https://www.linkedin.com/company/smempower-efficiency-h2020/?viewAsMember=true

