Kako do energetski učinkovitih malih i srednjih tvrtki

EUROPSKIM SREDSTVIMA DO
INOVATIVNOG I ŠTEDLJIVOG
GOSPODARSTVA

Osnovne premise su jednostavne: većina malih i
srednjih tvrtki na području Sredozemlja, osobito
u području proizvodnje i logistike, nije energetski
učinkovita koliko bi mogla biti. Udio energetskih
troškova u njihovim proizvodima i uslugama je
prevelik i utječe na njihovu konkurentnost. Čak i tamo
gdje nove tehnologije postoje i dostupne su, njihova
primjena na razini malih i srednjih tvrtki je slaba. Pri
tome projekt IPA MED Co-efficient predstavlja koristan
okvir za suradnju za energetski učinkovite sustave u
malim i srednjim tvrtkama.

I

statistika i stvarni život pokazuju da su male i
srednje tvrtke u vremenima ekonomske krize s
jedne strane najodrživiji, a s druge strane najranjiviji dio gospodarstva. Kako bi preživjele i napredovale u današnjem ekonomskom okruženju,
one moraju biti štedljive i inovativne. Međutim,
postoji područje koje bi im moglo pružiti
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potrebnu konkurentsku prednost (osobito u djelatnostima proizvodnje i prometa), a koje često
prolazi nezamijećeno. Naime, udio troškova
energenata u cijeni proizvoda i usluga kod takvih
je tvrtki vrlo velik i neposredno utječe na njihovu konkurentnost na nacionalnom, a u još većoj
mjeri na međunarodnom tržištu. Prema nekim
procjenama, djelatnosti proizvodnje i logistike
čine više od 1/3 potrošnje energije na području
Sredozemlja. Energetska učinkovitost i primjena
načela energetske učinkovitosti ne samo u zgradarstvu, nego i u proizvodnim procesima i prometu, može znatno utjecati na to hoće li tvrtka
opstati na tržištu ili ne.
Nadalje, povezanost između malih i srednjih
tvrtki, organizacija za istraživanje i razvoj (R&D) i
drugih sudionika, osobito na regionalnoj i lokalnoj razini, u mnogim je zemljama sredozemnog
bazena slaba ili čak ne postoji. To dovodi do nedostatka inovacija i nedovoljne primjene postojećih
tehnologija. S druge strane, statistika pruža dokaze
da samo inovativne tvrtke mogu rasti i da je njihov
uspjeh u izravnoj vezi s razinom resursa investiranih u razvoj i provedbu inovativnih rješenja.
Kako premostiti taj jaz između ograničenih stručnih, financijskih i vremenskih resursa
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poduzeća i nedovoljne iskorištenosti postojećih kapaciteta za razvoj i istraživanje u području
energetske učinkovitosti, pitanje je koje je dovelo do nastajanja projekta Co-efficient.
Projekt Co-efficient je financiran iz programa
transnacionalne suradnje IPA MED (Mediteran)
i provodi ga 10 partnerskih organizacija iz
Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske i Francuske.
Vodeći partner na projektu je Sveučilište u
Mariboru iz Slovenije, a hrvatski partneri su
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje
te Centar za poduzetništvo iz Osijeka.
Ključni fokus projekta je kako stvoriti metodološko okruženje unutar pojedinog područja
(regije, zemlje, sredozemnog bazena) koje će pomoći tvrtkama da detektiraju prostor za uštede i
poboljšanja u području energetske učinkovitosti
te da nakon toga razviju inovativna rješenja ili detektiraju i primijene postojeća rješenja. Cilj projekta je potaknuti promjene u ponašanju i tehnologiji u sektoru proizvodnje i logistike malih i
srednjih tvrtki te tako stvoriti pozitivne rezultate
za regionalna gospodarstva i okoliš, u skladu s
načelima održivog razvoja, ali ne na ‘ad hoc’ osnovi, nego na osnovi trajnijeg okvira suradnje tzv.
živih laboratorija (eng. living lab).
U okviru Projekta u svakoj od zemalja partnera uspostavit će se dva ‘živa laboratorija’ u kojima će male i srednje tvrtke kao krajnji korisnici
i organizacije za razvoj i istraživanja kao glavni
kreatori, surađivati na razvijanju novih rješenja za
postizanje više razine energetske učinkovitosti.
Krajnji korisnici inovacija bit će postavljeni u središte razvojnog procesa, što će osigurati rješenje
koje je prilagođeno potrebama korisnika.

U projektu sudjeluju:

Zašto bi projekt trebao zanimati
male i srednje tvrtke?
Regionalni partneri i transnacionalni konzorcij Projekta Co-efficient može pružiti rješenja
rađena po mjeri i točno prema potrebama pojedine male i srednje tvrtke, uvažavajući aspekte
energetske učinkovitosti, a osobito na području
optimiranja prometa i poslovanja. Uz to, moguće
je povezivanje s razvojnim i istraživačkim institucijama i drugim sudionicima na osnovi modela
‘živog laboratorija’ u svakoj regiji, ali i na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, povećavajući
šanse za pronalaženje pravog rješenja za zadani
problem.
Napomena:
Članak je pripremljen uz financijsku potporu programa
Transnacionalne suradnje IPA MED. Njegov sadržaj isključiva je
odgovornost autora i ni u kojem slučaju ne može se smatrati da
odražava stavove programa Transnacionalne suradnje IPA MED.

Kontakt-podaci u vezi projekta:

Stjepana Radića 4, 31000 Osijek
tel: ++385 31 221 840, fax ++385 31 221 841
e-mail: regija@obz.hr, www.slavonija.hr
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