USTVARJANJE NOVIH
MODELOV SODELOVANJA
IN IMPLEMENTACIJA
E-STORITEV ZA ENERGETSKO
UČINKOVITO DELOVANJE MSP
“S sodelovanjem iščemo praktične rešitve”

Okvir sodelovanja – Živi laboratoriji

Uvajanje načel energetske učinkovitosti in izvajanje ukrepov
za varčevanje z energijo lahko majhnim in srednje velikim
podjetjem (MSP) omogoči boljše izkoriščanje (lastnih)
omejenih virov, poveča donosnost in obseg poslovanja,
pripomore k izboljšanju poslovnih rezultatov in kar je
najpomembneje – znižuje stroške podjetja.
V pomoč MSP, da bi slednji zmanjšali svoje stroške
poslovanja in povečali donosnost, v projektu CO-EFFICIENT
ustvarjamo delovno okolje Živih laboratorijev. V živem
laboratoriju podjetja predstavljajo svoje težave in
potrebe ter sodelujejo z razvojno-raziskovalnimi (R&R)
organizacijami in drugimi deležniki pri iskanju in testiranju
praktičnih rešitev prilagojenih specifičnim potrebam
podjetij.
Če vas zanima več o tem, kako lahko aktivnosti v okviru
doseganja energetske učinkovitosti pomagajo vašemu
podjetju k večji uspešnosti, je naš Živi laboratorij prava
rešitev za vas. Povežite se z našo lokalno partnersko
institucijo, kjer vam bomo povedali več o tem, kako lahko
naše aktivnosti pomagajo vašemu podjetju.

Živi laboratorij “energetska
učinkovitost”
Živi laboratorij “energetska učinkovitost” je eden izmed dveh
živih laboratorijev, ki delujeta v okviru projekta. Področje
delovanja zajema:
• identificiranje podjetij za energetske storitve, svetovalnih
podjetij na področju energetike, energetske agencije in
njihove storitve, ki pomagajo MSP-jem pri analizi rabe
energije in energetske učinkovitosti;
• analiziranje rabe energije posameznega podjetja in
identificiranje ključnih področij, na katerih se stanje
lahko izboljša, v sodelovanju s podjetjem;
• pripravlja analitična orodja, ki nudijo podporo MSP pri
identifikaciji ključnih proizvodnih procesov in operacij, ki
bi jih lahko izboljšali v smislu energetske učinkovitosti
pri uporabi obnovljivih virov.
Živi laboratorij sestavljajo različna (a po možnosti podobna)
MSP, usmerjena v povečanje svoje energetske učinkovitosti.

Pričakovani rezultati Živega
laboratorija “energetska učinkovitost”
in ugodnosti za končne uporabnike
MSP kot aktivni “končni porabniki” bodo lahko:
• preizkušali in uporabljali ponujene produkte in storitve
strukturirane glede na specifični interes in uporabnost;
• pridobili povratne informacije;
• sodelovali in delili 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;
• praktično testiranje – sodelovanje z vsaj 50 MSP pri
izpopolnjevanju analitičnega orodja;
• dostopnost analitičnega orodja, ki ga razvijamo
posebej za uporabnike in bo dostopno MSP-jem na
širokem območju Sredozemlja.

Povzetek projekta CO-EFFICIENT

Osnovna predpostavka projekta je preprosta – večina
MSP na področju Sredozemlja, posebej v proizvodnem in
logističnem sektorju, ni dovolj energetsko učinkovitih. Delež
stroškov za energijo je previsok, kar negativno vpliva na
njihovo konkurenčnost. To lahko pripišemo dejstvu, da MSP
nimajo dovolj virov 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.
Nedvomno 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 vzpostavlja povezovalno mrežo dveh Živih
laboratorijev na mednarodni ravni, ki bosta nudila podporo
MSP z omejenimi razvojnimi zmogljivostmi tako, da bodo
podjetja v sodelovanju z razvojnimi organizacijami, ki
bodo vključene v projekt, iskala rešitve svojih specifičnih
problemov.

Projektno partnerstvo:

CO–EFFICIENT sestavlja močno partnerstvo sestavljeno iz
univerzitetnih institucij, razvojnih agencij, razvojnih institutov
in fundacij, MSP in transportnih združenj 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

