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Iată care au fost cele mai importante beneficii oferite de proiectul 
SMEmPower Efficiency:

»Cursuri integrate și acreditate de Educație și Formare (E&T) pentru peste 950 de 
angajați din cadrul IMM-urilor.
»Traininguri pentru 500 de angajați din IMM-uri.
» Studii de caz pentru cel puțin 150 de IMM-uri.
»Consultanță privind opțiunile de finanțare pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice în IMM-uri.
Aflați mai multe detalii despre activitățile desfășurate cu succes în ultimii trei ani, prin 
intermediul materialelor video realizate.

Parcă ieri ne-am întâlnit pentru prima dată la Salonic, în septembrie 2019, 
cand am dat startul proiectului SMEmPower Efficiency. Zece parteneri foarte 
entuziasmați să înceapă un nou proiect, iar după acești trei ani, putem spune că 
ne-au fost depășite așteptările. 

SMEmPower Efficiency 
Thessaloniki (Grecia), Septembrie 2019

»

SMEmPower Efficiency 
Limassol (Cipru), Iunie 2022

»

https://smempower.com/video-pills/
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… CE URMEAZĂ?

SMEmPower Efficiency nu se oprește aici. 
Prin intermediul portalului, diponibil în 7 limbi, toată lumea poate beneficia în 
continuare de instrumentele de formare de lungă durată SMEmPower Efficiency. 
IMM-urile, experții în eficiență energetică sau persoanele interesate pot găsi și utiliza 
gratuit:

» Manualul de instruire în 7 limbi.
» Platforma de formare care găzduiește materialele educaționale și de formare 
utilizate în cadrul cursurilor E&T.
» Instrumente online de Monitoring &Targeting și Measurement & Verification 
împreună cu ghiduri și webinarii pentru utilizarea acestora.

Activități de workshop și tranining»

ROMÂNIA - U
TC

          

UK - TEES          

SPANIA - UPV         

GRECIA - AU
TH

          

CIPRU - OEB        

SLOVENIA -  SG
Z         

ITALIA- ENERGIAD
A

          

GERMANIA - ADELPHY          

https://smempower.com/
https://smempower.com/wp-content/uploads/2020/08/D3.2_Training_handbook.pdf
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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În plus, am livrat  Planul de Sustenabilitate SMEmPOWER Efficiency, al cărui 
obiectiv este de a extinde exploatarea și dezvoltarea rezultatelor proiectului prin 
dezvoltarea de acțiuni specifice, pentru a facilita implementarea ulterioară a 
rezultatelor proiectului și pentru a crește impactul proiectului.

Elaborarea planului de sustenabilitate are scopul de a oferi membrilor consorțiului 
SMEmPower Efficiency o imagine clară asupra modalităților prin care pot 
asigura rezultate de lungă durată, chiar și după încheierea finanțării UE. Pe baza 
constatărilor, livrabilul prezintă proiectul SMEmPower Efficiency ca un sistem 
adaptabil la nevoile pieței, concentrându-se pe trei direcții principale, după cum 
urmează: 

»  Sustenabilitatea comunității – modul în care comunitatea va beneficia de 
rezultatele proiectului și va rămâne activă după încheierea proiectului;

» Sustenabilitatea financiară – capacitatea proiectului de a continua 
implementarea rezultatelor fără sprijin financiar din partea programului H2020;  

» Sustenabilitatea organizațională  –  capacitatea organizației (a consorțiului ca 
întreg) de a continua exploatarea rezultatelor proiectului împreună;

Aflați mai multe detalii despre Planul de sustenabilitate SMEmPower Efficiency 
în secțiunea dedicată rezultatelor din cadrul website-ului.

MAI MULTE INFORMAȚII 
DESPRE SMEMPOWER EFFICIENCY

Accesați pagina Rezultate de pe website-ul nostru pentru mai multe informații despre 
proiect! Sunt disponibile:

» Rapoarte de analiză - Raport de analiză cadru, Raport privind mecanismele de 
finanțare, Sisteme de certificare pentru auditori și manageri energetici.
» Formare pentru IMM-uri - Conceptul programului E&T, manual de formare,
webinarii, materiale video.
» Website și instrumente - Platforma web și lansarea portalului, Instrumente pentru 
monitorizarea consumului energetic, Instrumentul de Monitoring & Targeting (M&T)  
pentru analize energetice.
»  Acțiuni practice în cadrul IMM-urilor - Selecția site-urilor-pilot, Rapoarte de 
evaluare a site-urilor pilot.
»  Comunicare – Noutăți, minute în urma workshopurilor, broșuri.

https://smempower.com/results/
https://smempower.com/results/
https://smempower.com/webinars/
https://smempower.com/webinars/
https://smempower.com/video-pills/
https://smempower.com/news/
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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.
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https://www.facebook.com/smempower
https://twitter.com/SmeH2020
https://www.linkedin.com/company/smempower-efficiency-h2020/%3FviewAsMember%3Dtrue

