USTVARJANJE NOVIH
MODELOV SODELOVANJA IN
IMPLEMENTACIJA E-STORITEV
ZA ENERGIJSKO UČINKOVITO
DELOVANJE MSP

“S sodelovanjem iščemo praktične rešitve”

Okvir sodelovanja – Živi laboratoriji

Če spadate v transportni/logistični sektor, se prav gotovo
zavedate, da je sektor trenutno postavljen pred številne
izzive - od zahtev po zmanjšanju onesnaževanja zraka in
hrupa, zastojev, obrabe infrastrukture, davkov na vozila,
zavarovanja in naraščajočih stroškov goriva. Vse to pa
vpliva na uspešnost in donosnost podjetja.
Projekt CO-EFFICIENT želi s svojim delovnim okoljem
(Živimi laboratoriji) spremeniti izzive v priložnosti, kjer
bodo lahko mala in srednje velika podjetja svoje potrebe/
težave razreševala v povezavi z razvojnimi organizacijami
in drugimi deležniki ter na ta način iskala in testirala
praktične rešitve.
Če smatrate, da s tem naslavljamo vaše težave, lahko naš
živi laboratorij predstavlja rešitev, ki jo iščete. Povežite se
z našo regionalno partnersko institucijo, kjer vam bodo
predstavili možnosti, kako vam lahko pomagamo z našimi
aktivnostmi.

Živi laboratorij »eStoritve«

Živi laboratorij »eStoritve« je eden izmed živih laboratorijev,
ki je bil ustvarjen v okviru projekta. Implementira in testira
eStoritve, kot orodja za reševanje težav, ki so povezane z:
1. Načrtovanjem transporta – zbiranje dnevnega
povpraševanja po transportu vseh članov mreže podjetij
in drugih pridruženih mrež in optimizacija izvedbe
transporta;
2. Distribuiranim načrtovanjem
- iskanje najboljše
konfiguracije omrežja, ki zadovoljuje naročila kupcev
in bo, med drugim, zmanjšala razdaljo, ki jo morajo
prevoziti tovorna vozila;
3. Dematerializacijo dokumentov – uporaba inovativnih
rešitev za avtomatsko ekstrakcijo podatkov in njihovo
preoblikovanje v e-obliko za večjo operativnost podjetja.
Živi laboratorij je sestavljen iz malih in srednje velikih
podjetij (MSP), ki so lahko proizvodna ali pa storitvena, iz
razvojnih organizacij ter industrijskih organizacij.

Pričakovani rezultati živega
laboratorija »eStoritve« in
ugodnosti za končne uporabnike
MSP kot aktivni “končni uporabniki” bodo sposobni:
• uporabiti ponujene produkte in storitve, glede na lastne
specifične interese in predvidene načine uporabe;
• pridobiti odzive v zvezi z živim laboratorijem;
• sodelovati in deliti izkušnje z drugimi vključenimi
deležniki.
Najpomembnejši pričakovani rezultati so:
• potrditev koncepta – razumevanje, da se občutni
prihranki energije lahko dosežejo s partnerskim
sodelovanjem in ob podpori programske rešitve, ki je
razvita posebej za ta namen;
• optimalna uporaba – pridobljeno znanje o različnih
možnostih uporabe v okviru pilotnih projektov, kjer se
bodo izkazale dobre ali slabe prakse uporabe eStoritev;
• prosta dostopnost in uporaba paketa eStoritev, ki
bodo ustrezno razvite in na razpolago MSP v različnih
območjih (regijah).

Povzetek projekta CO-EFFICIENT

Osnovna predpostavka projekta je enostavna – večina
MSP na področju Sredozemlja, posebej v proizvodnem
in logističnem sektorju, ni dovolj energetsko učinkovitih.
Delež stroškov za energijo je previsok, kar vpliva na njihovo
konkurenčnost. To lahko pripišemo dejstvu, da MSP nimajo
dovolj potencialov na področju razvoja in inovativnosti, ki
bi lahko omogočili večjo energetsko učinkovitost. Čeprav
ustrezne tehnologije že obstajajo in so primerne za uporabo,
je njihova implementacija na nivoju MSP še vedno šibka.
Očitno obstaja potreba po vzpostavitvi novih modelov
podpore MSP za povečanje njihovih inovacijskih sposobnosti,
ki bi omogočale uporabo novih rešitev za njihove obstoječe
probleme.
CO-EFFICIENT bo vzpostavil povezovalno mrežo dveh »živih
laboratorijev« na mednarodni ravni za podporo MSP, ki
imajo omejene kapacitete na področju razvoja. Tako bodo
podjetja lahko sodelovala z razvojnimi organizacijami,
ki bodo vključene v projekt in uporabila rešitve, izdelane
posebej za njihove potrebe.

Projektno partnerstvo:

CO–EFFICIENT sestavlja močno partnerstvo, sestavljeno iz
univerzitetnih institucij, razvojnih agencij, razvojnih inštitutov
in fundacij, MSP in transportnih združenj, inovacijskih
in trženjskih podjetij ter podpornih institucij za MSP, ki
promovirajo pomen implementacije inovativnih rešitev na
nivoju MSP.
Univerza v Mariboru, (Slovenija): www.um.si;
Regionalna razvojna agencija Mura (Slovenija): web.rra-mura.com
Institut za transport in logistiko (Italija): www.fondazioneitl.org
CNA Modena (Italija): www.mo.cna.it
SATA (Italija): www.satanet.it
Valenciaport fundacija (Španija): www.fundacion.valenciaport.com
CIERVAL (Španija): www.cierval.es
AFT (Francija): www.aﬅ-iﬅim.com
Regionalna razvojna agencija Slavonija in Baranja (Hrvaška):
www.slavonija.hr
Center za podjetništvo Osijek (Hrvaška): www.czposijek.hr

