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NEWSLETTER #4 – Junij 2022
ČAS TEČE!
SMEMPOWER EFFICIENCY 2019 – 2022,
TRI LETA IN…
Zdi se kot včeraj, ko smo se septembra 2019 prvič srečali v Solunu, da bi začeli
projekt SMEmPower Efficiency. Deset partnerjev in zelo navdušeni, da skupaj
začnemo novo obetavno pot, ki po treh letih ni izničila nobenih pričakovanj.
Tukaj so glavni poudarki treh let SMEmPower Efficiency:
» Celovit in akreditiran tečaj izobraževanja in usposabljanja (E&T) za več kot
950 zaposlenih v MSP,
» Kratka usposabljanja za 500 MSP oseb,
» Terensko delo v najmanj 150 MSP,
» Svetovanje o možnostih financiranja za izboljšanje energetske učinkovitosti v MSP.

»

SMEmPower Efficiency
Solun (Grčija), september 2019

»

Izvedite več o uspešnem delu, ki smo ga opravili na našem potovanju v zadnjih treh letih,
prek naših video posnetkov.

SMEmPower Efficiency
Limassol (Ciper), junij 2022

www.smempower.com
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… IN NAPREJ!
SMEmPower Efficiency se ne konča tukaj.
Na našem portalu, ki je na voljo v 7 jezikih, lahko vsi koristijo orodja za usposabljanje
SMEmPower Efficiency. MSP, strokovnjaki za energetsko učinkovitost in vsi, ki bi radi
izvedeli več, lahko brezplačno najdejo in uporabljajo:
» Priročnik za usposabljanje v 7 jezikih
» Platforma za usposabljanje, ki gosti izobraževalno gradivo in gradivo za usposabljanje, uporabljeno med tečaji E&T
» Spletna orodja za spremljanje in ciljanje ter merjenje in preverjanje skupaj z
uporabniškimi priročniki in spletnimi seminarji za njihovo uporabo.
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Poleg tega smo izdelali SMEmPower Efficiency trajnostni načrt, katerega cilj je
zagotoviti dolgoročno uporabo in razvoj projektnih dosežkov z nudenjem posebnih ukrepov za lažjo nadaljnjo implementacijo rezultatov projekta in povečanjem
učinka projekta.
Namen razvoja trajnostnega načrta je članom konzorcija projekta SMEmPower
Efficiency zagotoviti jasno sliko o tem, kaj bi lahko storili, da bi zagotovili dolgotrajne rezultate tudi po koncu financiranja EU. Na podlagi ugotovitev projekta,
načrt predstavlja SMEmPower Efficiency kot sistem, ki je prilagodljiv potrebam
trga, in ki se osredotoča na tri glavne smeri, kot sledi:
» Trajnost skupnosti – kako bo skupnost imela koristi od rezultatov projekta in
ostala aktivna po koncu projekta;
» Finančna vzdržnost – sposobnost projekta, da nadaljuje z izvajanjem rezultatov brez finančne podpore iz programa H2020;
» Organizacijska vzdržnost – sposobnost organizacije (konzorcija kot celote),
da skupaj nadaljuje z uporabo in nadgradnjo rezultatov projekta.
Izvedite več o trajnostnem načrtu projekta na naši spletni strani z rezultati.

VEČ O
SMEMPOWER EFFICIENCY
Na našem portalu je na voljo celotna zbirka poročil in informacij, ki so javno dostopne.
Oglejte si jih na naši spletni strani z rezultati!
» Analizna poročila – Poročilo o okvirni analizi, Poročilo o mehanizmih financiranja,
Sheme certificiranja, energetski presojevalci in upravljavci
» Usposabljanje za MSP – zasnova programa, priročnik za usposabljanje, poročila o
izobraževanju in izobraževanju, spletni seminarji, video posnetki
» Naš splet in orodja – izdaja spletne platforme in portala, orodja za nalaganje odčitkov energije, orodje za spremljanje in ciljanje (M&T) za energetsko analitiko
» Pilotni primeri MSP – izbor pilotnih lokacij, poročila o evalvaciji lokacij
» Naše komuniciranje – Novice, zapisniki delavnic, letaki
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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 učinkovito delovanje.
Cilj projekta je spodbujati energetske preglede v izbranih MSP-jih in podpreti najboljše
predloge. Poleg tega bo projekt izvedel vrsto integriranih in akreditiranih programov 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 dokazovanje stroškovne učinkovitosti določenih ukrepov. Udeleženci usposabljanja pridobljeno znanje uporabijo pri izvajanju revizij v svojih MSP ob podpori strokovnjakov SMEmPower Efficiency.

KAKO SE NAM LAHKO PRIDRUŽITE?
www.smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020
@SmeH2020
SMEmPOWER Energy Efficiency

Projekt SMEmPower Efficiency je prejel finančno
podporo s strani Programa Evropske Unije
za raziskave in inovacije Horizon 2020 pod
sporazumom št.: 847132.

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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