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2. Uvodnik
Spoštovani bralec,

Mogoče bo to pritegnilo tudi vas, da se nam pridružite.

Konec leta je navadno čas, ko pregledamo svoje dosežke

Če pa potrebujete informacije o tem, kako živi laboratorij

v preteklem letu in načrtujemo aktivnosti za naslednje

deluje, si lahko pogledate rubriko »vprašanja in odgovori«,

obdobje. Nedvomno je bilo leto 2014 ponovno zahtevno

kjer najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja, ki se

za gospodarstvenike, predvsem za MSP. Če ste imeli

pojavljajo pri komunikaciji z MSP pred in po vključitvi v živi

možnost sodelovanja z ustreznimi osebami, mrežami in

laboratorij.

podpornimi institucijami, je bilo vaše delo mogoče nekoliko

Poleg

lažje. Upamo, da je tudi naše omrežje projekta CO-

partnerjem iz MSP še eno obliko sodelovanja – certifikat

EFFICIENT vsaj malo doprineslo k temu, da ste uspešneje

za uspešen energetski menedžment. Zanj se lahko

poslovali in je bilo vaše delovanje bolj zeleno in energetsko

potegujete, čeprav formalno niste del živega laboratorija,

učinkovitejše. Možnost za to je precej večja, če ste bili

a želite tudi z drugimi deliti svojo predanost energetsko

eno tistih podjetij, ki so se vključila v enega od formiranih

učinkovitemu delovanju. O procesu certificiranja in kako se

živih laboratorijev e-storitve, ki delujejo v Sloveniji, Franciji,

prijaviti, lahko preberete več v nadaljevanju.

Španiji, Italiji in na Hrvaškem.

Videti je, da leto 2015 prinaša vsaj nekaj upanja, da recesija

Eden od ciljev našega transnacionalnega omrežja je

v Evropi popušča in da bo poslovanje podjetij nekoliko

združevanje različnih deležnikov in s tem ustvarjanje

lažje. Projekt CO-EFFICIENT bo še naprej nudil pomoč

novih povezav, pripravljanje rešitev konkretnih problemov,

in spodbujal povezovanje raziskovalnega in realnega

oblikovanje inovativnih rešitev, pa tudi uporaba programskih

sektorja, zato je še vedno čas, da se nam pridružite.

rešitev za optimizacijo poslovanja. Več o tem (o sodelujočih

V primeru, da potrebujete dodatne informacije o vsebinah,

institucijah, stanju, problemih in rešitvah), lahko najdete v

ki so predstavljene v teh novicah, se lahko neposredno

predstavitvi živih laboratorijev v nadaljevanju besedila.

povežete s katerokoli partnersko institucijo. Njihove

Videli boste, da se živi laboratoriji med seboj razlikujejo v

kontaktne podatke lahko najdete na sledeči povezavi http://

sestavi sodelujočih institucij in problemih, ki jih z združenimi

coefficient-project.eu/home/contact.

sodelovanja

v

živem

laboratoriju,

ponujamo

močmi razrešujejo. Druži jih odločitev, da so sprejeli
tovrstni inovativni program kot orodje za povečanje lastne

Nada Kožul

konkurenčne prednosti in za iskanje specifičnih rešitev

Regionalna razvojna agencija Slavonije in Baranje

svojih konkretnih težav.
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3. Živi laboratorij e-storitve – z vidika MSP
– vprašanja in odgovori
V prejšnjih izvodih novic (najdete jih lahko na sledečem
spletnem
naslovu http://coefficient-project.eu/downloads/
dissemination) smo govorili o podrobnostih zasnove in
metodologiji formiranja in delovanja živega laboratorija. V tej
izdaji novic se usmerjamo na »realnost« in implementacijo
zasnove v vsaki od partnerskih držav.

c) Kakšne so prednosti vključitve v živi laboratorij, vključenih
članov živega laboratorija in kaj se bo zgodilo po koncu
izvajanja projekta?
Inovatorji lahko v relativno zgodnji fazi ugotovijo ali so
predlagane rešitve uporabne za vključene potencialne
uporabnike. Posledično lahko izboljšajo svoj produkt oz.
storitev, še preden ga v resnici ponudijo na tržišču. Uporabniki
lahko na ta način pridobijo rešitve, ki so bolje prilagojene
njihovim potrebam. S tem se poveča tudi možnost boljše
izrabe učinkov, ki jih določena rešitev ponuja.

Pri vključevanju MSP v naše žive laboratorije smo pogosto
naleteli na enaka vprašanja, zato smo se odločili, da
najpogostejša vprašanja združimo in podamo ustrezne
odgovore. Upamo, da bomo s tem razblinili dvome, ki vas
mogoče obdajajo, glede zasnove, koristi in vloge živega
laboratorija.

d) Kako dolgo traja testna faza?

a) Kaj je živi laboratorij?

Trajanje testne faze je tesno povezano z naravo inovativnega
procesa in razvojno fazo v začetku inovacijskega procesa.

Živi laboratorij je neformalna organizacija, ki vključuje inovatorje
in potencialne uporabnike inovacij. Zagotavlja pogoje (a) za
inovatorje, da se zanesejo na hitro oceno uporabnikov glede
predlagane rešitve in (b) za uporabnike, da aktivno prispevajo
k definiranju inovacije in njenem prilagajanju konkretni situaciji.

Glede na fleksibilen pristop, se testna faza prične že zgodaj
po prvih rezultatih razvoja inovativnih rešitev. Na ta način
povečamo hitrost prejemanja povratnih informacij in s tem
hitrost prilagajanja rešitev kupcem.

b) Kakšne so obveznosti članov živega laboratorija?

e) Lahko uporabljamo e-storitve po koncu testiranja in po
preteku projekta - brez plačila?

Inovatorji bi naj uporabnikom omogočili čim bolj tesno
sodelovanje pri definiranju, izdelavi in preverjanju novih
rešitev. Uporabniki pa morajo nato te rešitve izčrpno testirati in
jih evaluirati ter podati svoja priporočila za nadaljnje izboljšanje
pripravljenih rešitev.

Uporaba e-storitev je po poteku projekta za člane živega
laboratorija brezplačna. Pomembneje je določiti pogoje za
uporabo omenjenih tehnologij znotraj območja izvajanja
projekta: za najhitrejše doseganje čim večjega števila
uporabnikov je predvideno plačevanje glede na uporabo.
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f) Katere podatke podjetja boste potrebovali in kdo bo lahko
dostopal do teh podatkov?

j) Ali boste upoštevali naše predloge izboljšav e-storitev in
kako dolgo bo to trajalo?

Vsaka e-storitev zahteva specifične podatke za čim večjo
uporabnost. V splošnem gre za operativne podatke (katalogi,
naročila, transporti,…), ki se posredujejo e-storitvi v
procesiranje. Lastniki podatkov pa so še vedno podjetja, ki do
teh podatkov lahko tudi dostopajo.

Nove in tudi e-storitve, ki so bile razvite v preteklosti in
pripadajo partnerski organizaciji SATA, so lahko predmet
izboljšav in razširitev glede na potrebe uporabnikov. Časovni
in stroškovni obseg potrebnih del je odvisen od posameznega
razvijalca in specifičnih zahtev uporabnika.

g) Ali lahko zagotovite, da bodo posredovani podatki varni?

k) Ali obstaja standard za pripravo dokumentov?

Posredovani podatki so zaščiteni pred neavtoriziranim
dostopom in uporabo na podlagi individualnih poverilnic.
Varnost podatkov je zagotovljena tako, da so aplikacije
e-storitve nameščene na računalnikih, ki so last kvalificiranih
podatkovnih centrov.

Podatki, ki jih posamezno podjetje posreduje za formiranje
e-storitvenega podatkovnega modela so opredeljeni glede
semantike in sintakse, ki pa nista standardizirani. Podatke
podjetje lahko vnese na podlagi specifičnih obrazcev
posameznih e-storitev in jih vizualizira na podlagi ustreznih
uporabniških vmesnikov.

h) Ali je možno e-storitve uporabljati offline?
l) Ali lahko preprosto uvažamo podatke? Če ne, kako se potem
lahko povežemo s sistemom?

e-storitve se lahko namestijo na serverjih, ki pripadajo
uporabniku. Zaradi strukture uporabniških podjetij (stranke,
nosilci mreže, dobavitelji in prevozniki) pa je najbolje, če za
doseganje polne uporabnosti, uporabniki e-storitve uporabljajo
preko spleta.

Podatki, ki so potrebni za inicializacijo e-storitev na vašem
računalniškem sistemu, tudi če je ta nekoliko starejši, se lahko
uvozijo. To lahko storimo z izbiro ustreznega formata datotek
ali pa z ustreznim vmesnikom. Slednja rešitev zahteva manjšo
funkcionalno razširitev starejšega računalniškega sistema.

i) Ali lahko uporabljamo e-storitve v podjetju na več kot enem
računalniku?
Trenutno verzijo e-storitev lahko podjetja uporabljajo na več
(običajno osebnih) računalnikih. Za uporabo na tablicah in
pametnih telefonih je potrebno izdelati ustrezni uporabniški
vmesnik, kar pa običajno ne predstavlja večjih težav.
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4. Predstavitev živih laboratorijev e-storitve
(Slovenija, Hrvaška, Italija, Francija,  Španija)
Že v prejšnji izdaji novic smo omenili, da pilotni živi laboratoriji
vključujejo različne deležnike s skupnim ciljem sooblikovanja
inovativnih produktov in storitev v realnem okolju. V tokratnih
novicah predstavljamo pilotne žive laboratorije e-storitve
v vsaki državi partnerici. Predstavljamo sodelujoča MSP
ter identificiramo težave, s katerimi se srečujejo, hkrati pa
navajamo pričakovane rezultate pilotnega projekta.

4.1 Slovenski pilotni projekt
4.1.1. Sodelujoče institucije
Aktivnosti pilotnega projekta v Sloveniji se izvajajo v več
različnih fazah. V prvi fazi so bile organizirane delavnice za
podjetja, kjer smo dobili zelo dragocene povratne informacije.
V drugi fazi so bile aktivnosti usmerjene na manjše geografsko
območje, kar je predpogoj za uspešno transportno konsolidacijo.
Povezali smo se z Industrijsko cono Tezno v Mariboru, kjer
smo pri tamkajšnjih MSP želeli testirati uporabnost ponujene
programske opreme in identificirati možnosti za konsolidacijo
transporta. Podatke o transportnih aktivnostih smo zbrali od
sedmih proizvodnih in dveh transportno orientiranih podjetij.
Ne glede na to, da podjetja delujejo v različnih sektorjih, imajo
številne skupne značilnosti:

Slovenije-Združenje za promet in Obrtna zbornica SlovenijeSekcija za promet, pa aktivno deluje pri diseminaciji in
promociji živega laboratorija, njegovih aktivnosti in rezultatov.
4.1.2. Identifikacija težav
V slovenskem pilotnem projektu se razvijajo aktivnosti za
testiranje logistične transportne konsolidacije in logistične
optimizacije. Preko izvedenih delavnic in razprave s
transportnimi podjetji in združenji, so bile identificirane
specifične potrebe slovenskih prevoznih oz. logističnih MSP.
Glavni izziv je razdrobljenost pošiljk. Posebej MSP pogosto
prevažajo pošiljke z lastnimi prevoznimi sredstvi, a so slednja
velikokrat le delno napolnjena. Stroški transporta se zdijo
neizogibni in podjetja ne posvetijo časa iskanju optimalnejših
in učinkovitejših rešitev. To je posebej značilno za proizvodna
MSP, kjer so vse spremljevalne aktivnosti v senci proizvodnega
procesa. Poudariti velja, da so slovenska podjetja zelo
konzervativna v smislu deljenja informacij (povezanih s
transportom in drugih) z drugimi MSP, saj te podatke smatrajo
kot konkurenčno prednost. Podjetja se pogosto ne zavedajo
(ali pa jih to ne zanima) možnosti doseganja višje energetske
učinkovitosti in manjših transportnih stroškov na podlagi
sodelovanja z drugimi.

• lokacija,
• relativno majhne pošiljke,
• želja po izboljšavi transportnih aktivnosti.
Aktivnosti vključenih MSP obsegajo proizvodnjo avto-delov
in drugih kovinskih proizvodov (BNM, Fortis, Ksentin),
proizvodnjo izdelkov iz plastike (Plana), čistilni servis in prodajo
maziv na debelo (Kemol), tribologijo in proizvodnjo aerosolov
in ne-aerosolov (Ma-Eco Chem), proizvodnjo produktov za
osebno nego, proizvodnjo detergentov in mehčalcev (Serena)
ter transportne ponudnike (Tomaž Denk s.p., Fa-Maik). Za
zunanjega izvajalca je bil izbrano podjetje 3Projekt, ki dejavno
podpira aktivnosti živega laboratorija, Gospodarska zbornica
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4.1.3. Pričakovani rezultati projekta

4.2.2. Identifikacija težav

Z uporabo e-storitev za logistično optimizacijo transportnih
podatkov vključenih MSP, bodo nakazane možnosti za
konsolidacijo transporta, izvedena bo simulacija konkretnih
transportnih poti. Simulacija bi naj pokazala, da se z uporabo
e-storitve za sodelujoče MSP stroški transporta znižajo,
prav tako pa se zmanjša število individualnih transportov,
zmanjša se količina izpustov toplogrednih plinov in poveča
učinkovitost. S simulacijo želimo tudi pokazati, da MSP lahko
medsebojno sodelujejo pri transportnih aktivnostih, pa čeprav
so na trgu konkurenti. Storitev logistične konsolidacije je
lahko učinkovita rešitev, saj podatki o transportu ostanejo pri
posredniku (broker) in se ne posredujejo drugim podjetjem,
ki sodelujejo pri konsolidaciji transporta. Rezultati simulacij
bodo uporabljeni kot primer za nadaljnjo diseminacijo in
ozaveščanje o možnostih zniževanja stroškov in povečevanja
učinkovitosti transporta pri MSP.

Velika večina podjetij izkorišča storitve transporta za prevoz
svojih produktov, posebej, če se prodajajo izven Hrvaške.
Tisti, ki pri tem uporabljajo svoja prevozna sredstva, imajo
velikokrat težave z logistiko, njihove transportne kapacitete
pa so običajno premalo izkoriščene. To pomeni višje stroške
transporta in višje okoljsko breme, ki ga podjetja s tem
povzročajo.
Podjetja, ki so vključena v hrvaški pilotni projekt, imajo težave
tudi s knjigovodskimi postopki in količino dokumentacije za
pripravo računov in drugih komunikacijskih dokumentov, ki
so povezani z dobavitelji in kupci. Pogosto je to povezano z
velikimi količinami natisnjenega papirja in upočasnjevanjem
aktivnosti pri produkciji.
Težave in upočasnjevanje produkcije povzročajo tudi
nedoslednosti v tistih cenah, ki so bile dogovorjene in med
tistimi, ki se znajdejo na računih. Razlike navadno delavci
v računovodstvu niti ne opazijo, zato je potrebna kontrola s
strani menedžmenta in tehniških služb, ki so se dogovarjali za
ceno, kar povzroča nepotrebno breme za te delavce.

4.2. Hrvaški pilotni projekt
4.2.1. Sodelujoče institucije
Hrvaški pilotni projekt vključuje 7 MSP, ki pokrivajo širok spekter
dejavnosti, od distribucije pijač (KA-3) do proizvodnje strojev
in naprav (Megametal, Hittner, Labinprogres, Hidraulika),
proizvodnje in distribucije energije (Agrokor energija) in
podjetniškega svetovanja, varstva pri delu in varstva zdravja,
varstva pred požari ter varovanje okolja in tehnologije
(Kontrolbiro). Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo iz
Zagreba bo prevzela vlogo razvojnega partnerja. Fakulteta
že leta sodeluje z različnimi industrijskimi sektorji in drugimi
univerzitetnimi oddelki (za energetiko, elektrotehniko in
ekologijo), kjer nekateri izmed njih zaposlujejo vrhunske
strokovnjake na področju energetske učinkovitosti in
transporta. V preteklosti so se že ukvarjali tudi z integracijo
transporta in energetike.

4.2.3. Pričakovani rezultati projekta
Podjetja, ki so vključena v hrvaški pilotni projekt, so bila še
posebej zainteresirana za uporabo e-storitve ekstrakcije
podatkov, saj bi na ta način razrešili nekaj težav, ki smo jih že
našteli. Možnost optičnega branja in ekstrakcije podatkov iz
pisnih dokumentov, ki jih dobivajo od dobaviteljev in kupcev,

Grozd Poljedelska oprema bo predstavnik zveze MSP, ki
vključuje tudi več podjetij, ki že leta proizvajajo profesionalno
in hobi opremo (oprema in naprave za poljedelstvo).
Mednarodni center za trajnostni razvoj energetike, vodnih
in okoljskih sistemov (center SDEWES), bo opravljal naloge
eksperta. Gre za nevladno, neprofitno institucijo, ki se je
specializirala na področju trajnosti.
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bo podjetjem omogočila formiranje ustrezne baze kritičnih
podatkov. Na podlagi tega se bo zmanjšal čas za njihovo
procesiranje in zmanjšala potreba po tiskanju. Zmanjšana
potreba po tiskanju se lahko pojavi zaradi odločitve o
brezpapirnem poslovanju, ali pa se bodo natisnili samo
povzetki določenih ključnih dokumentov. To bo omogočilo
osebju v računovodskih službah lažjo kontrolo višine zneskov
in tako zmanjšanje potrebe po kontroli s strani menedžmenta
oz. tehničnega osebja.
Nekatera podjetja so pokazala interes tudi za programsko
opremo za distribuirani menedžment, predvsem pri načrtovanju
in nadzoru distribucije proizvodov. Sodelovanje več podjetij
pri uporabi tega orodja bo na hrvaškem težko uresničiti,
predvsem zaradi geografske razpršenosti samih podjetij in
tudi njihovih kupcev. Veliko podjetij pa za distribucijo angažira
tudi podizvajalce. Podjetja vidijo uporabnost te programske
opreme pri notranjem planiranju in povečevanju izkoriščenosti
naklada prevoznih sredstev (zmanjšanje razpoložljivega oz.
praznega prostora na vozilih).

vključuje podjetje CNA Servizi, ki ponuja računovodske
storitve v Modeni in okolici in bi želelo te storitve digitalizirati.
Na drugi strani je programersko podjetje SOLVING, ki ponuja
specializirane storitve v oblaku (NebulaERP) podjetjem na
območju regije Emilia-Romagna. Podjetje NUAGE je prav tako
ponudnik storitev v oblaku, ki bo ponudil tudi dematerializacijo
dokumentov; podjetje LIU-JO deluje na področju mode in želi
preiti na brezpapirno poslovanje; prav tako želi programersko
podjetje SMARTEN preiti izključno na digitalno poslovanje.

4.3. Italijanski pilotni projekt
4.3.1. Sodelujoče institucije
Italijanski živi laboratorij zajema 31 MSP, razvojno institucijo
predstavlja projektni partner ITL, projektni partner CNA
nastopa v vlogi mreže MSP, SATA pa kot podpornik na področju
programske opreme. V okviru pilotnega projekta se izvajajo
štirje podsklopi (dva sta usmerjena na področje logističnega
menedžmenta, eden na področje distribuiranega planiranja
in eden na področje dematerializacije dokumentov). Prvi
podsklop logističnega menedžmenta želi doseči izboljšanje na
področju medicinskega transporta (eHealth ponuja logistične
storitve, P4i pa je usmerjen na področje menedžmenta
tovornih listin); drugi je usmerjen na izboljšanje poslovanja
z optimizacijo transporta, kjer sodelujeta CNA in podjetje
Autotrasporti Auguiari Maurizio, ki ponuja logistične storitve.
Podsklop za distribuirano planiranje zajema tri konzorcije:
SOME (v kraju Chieti), SICAL (v kraju Ragusa) in CEDEM (v
Modeni). Konzorciji zajemajo MSP, ki ponujajo servisne storitve
in bi želeli te storitve ponuditi na širšem območju. Podporo pri
izvajanju ustreznih aktivnosti za dosego tega cilja, iščejo tudi
v okviru projekta. Podsklop za dematerializacijo dokumentov

4.3.2. Identifikacija težav
V okviru projekta se je ITL trudil vzbuditi zanimanje med
podjetji, da bi za potrebe raziskave eksternalizacije logističnih
storitev (outsourcing) v regiji Emilia-Romagna, posebno za
odpravljanje energetske in druge neučinkovitosti, omogočili
dostop do ustreznih podatkov. V prvem koraku so formirali
»laboratorij«, ki predstavlja neke vrste opazovalnico logističnih
izkušenj in dosežkov v celotni regiji. Ime laboratorija je LOG.
OUT.LAB (Logistics outsourcing laboratory) in je del živega
laboratorija v okviru projekta CO-EFFICIENT, ki sega na
področje energetske učinkovitosti v transportu in logistiki. V
okviru LOG.OUT.LAB je ITL uspel vzbuditi interes nekaj MSP
za analizo priprave inovativnih rešitev. Omenjena skupina
podjetij je ocenila trenutno stanje aktivnosti na tem področju in
iskala možnosti za inovativne rešitve. V drugem transportnem
pilotnem projektu je osrednja težava povezana z natančnostjo
planiranja transporta za zagotovitev merljivih prihrankov. Pri
pilotnem projektu, povezanem z dematerializacijo dokumentov,
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predstavlja največjo težavo veliko število formatov v katerih so
oblikovani dokumenti. V pilotnem projektu, kjer gre za mrežno
načrtovanje nabave, so največje težave povezane z odporom
do sprememb s strani partnerskih storitvenih podjetij.

obeh združenj je spodbudila že dve dodatni funkciji obstoječe
e-storitve: avtomatsko ustvarjanje sporočila o pošiljki in
kalkulator CO2 izpustov.
Živi laboratorij je razširil svoje aktivnosti tudi na
dematerializacijo PDF dokumentov. Z januarjem so se
aktivnosti živega laboratorija pospešile z aktivnejšim in
konkretnejšim vključevanjem MSP.

4.3.3. Pričakovani rezultati projekta
Osrednji rezultat projekta je vzpostavitev trajnostnega
procesa izmenjave znanj, predvsem glede delovanja na
področju učinkovitosti, posebej pa še na področju energetske
učinkovitosti. Testiranje treh omenjenih e-storitev v štirih
podsklopih pilotnega projekta je usmerjeno v zaznavanje
učinkovitosti kot orodja za reševanje zaznanih problemov.
Pri medicinskem transportu je glavni namen doseganje
dobičkonosnega
in
hkrati
energetsko
učinkovitega
poslovanja. Na področju transportnega menedžmenta, ki
vključuje ponudnike logističnih storitev in kovinarski sektor,
iščejo rešitve za trajnostno delovanje in izoblikovanje nabora
minimalnih zahtev, ki bi omogočale širjenje pripravljenega
energetsko učinkovitega modela v druge države Sredozemlja.

4.4.2. Identifikacija težav
Živi laboratorij se bo v glavnem ukvarjal s transportnimi podjetji
in njihovimi težavami pri organizaciji svojih transportnih tokov.
Brez zunanje pomoči je planiranje transportnih poti dolgotrajno
in pogosto podvrženo napakam. Logistični posrednik (broker)
omogoča podporo in pomoč podjetjem pri teh dejavnostih.
Cilj v okviru projekta je omogočiti podjetjem konkretno pomoč
na osnovi logističnega posrednika, da bi podjetja pri tem
pridobila koristi v smislu zmanjšanja časa, ki je potreben za
planiranje transportnih poti in pošiljk.

V pilotu ocenjujemo učinkovitost obstoječega stanja, da bi
na tej osnovi poskusili oblikovati predlog poslovnega modela
optimiziranih transportnih storitev za proizvodni sektor, ki bi bil
uporaben v drugih industrijskih regijah Emilije-Romagne.

4.4.3. Pričakovani rezultati projekta
Rezultati projekta bodo dvojni. Po eni strani želimo ustvariti
trajnostno in učinkovito mrežo sodelovanja znotraj regije
Languedoc-Roussillon, po drugi strani pa pričakujemo, da
bodo podjetja, ki so vključena v projekt, dobila konkretno
pomoč pri premagovanju svojih težav in s tem tudi koristi v
kratkoročnem/srednjeročnem obdobju. E-storitev logističnega
posrednika bi naj podjetjem pomagala pri boljši organizaciji

Podsklop, ki se ukvarja z dematerializacijo dokumentov, želi
v končni fazi preveriti, ali je mogoče razširiti storitev na npr.
semantično interpretacijo PDF dokumentov podjetij za večjo
množico končnih uporabnikov. Mreženje pa naj bi pripomoglo
k razvoju IKT podpornih funkcij za razvoj globalne ponudbe
storitev.

4.4. Francoski pilotni projekt
4.4.1. Sodelujoče institucije
Živi laboratorij je v Franciji sicer šele v fazi vzpostavitve, a
njegovi člani sodelujejo že nekaj časa. Prvotno je bil živi
laboratorij načrtovan v regiji Rhône-Alpes, a so ga prenesli
v regijo Languedoc-Roussillon, kjer lokalni akterji že izvajajo
ustrezne aktivnosti. Živemu laboratoriju sta se priključili dve
organizaciji MSP (FNTR – nacionalna federacija cestnih
prevoznikov in UNOSTRA – nacionalna zveza krajevnih
povezav cestnih prevoznikov), ki kažeta velik interes za
e-storitve na področju konsolidacije transporta. Vključitev
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transportnih poti, s tem pa prihraniti gorivo, denar in zmanjšati
količino izpustov.
Trajnostna mreža sodelovanja bo svoje delovanje nadaljevala
tudi po preteku projekta. To potrjuje angažiranje, na projektu
delujočih, asociacij: AFT, FNTR in UNOSTRA ter plodno
izmenjavo mnenj z drugimi deležniki, predvsem ADEME
(francoska agencija za energetski menedžment), ki sicer še ni
član živega laboratorija. Razgovori so tekli predvsem v smeri
pogledov na najpogostejše težave francoskih MSP. Vsebina
zaključkov nas navdaja z upanjem, da bo živi laboratorij
nadaljeval svoje aktivnosti tudi po koncu projekta.

4.5. Španski pilotni projekt
4.5.1. Sodelujoče institucije

4.5.2 Identifikacija težav

Španski pilotni projekt vključuje 5 transportnih podjetij in
enega ponudnika IKT storitev, ki bodo sodelovali s španskima
partnerjema (Valenciaport Foundation in Cierval) pri razvoju
rešitev za omogočanje večje energetske učinkovitost pri
delovanju transportnih podjetij. Podjetja, ki sodelujejo v
španskem pilotnem projektu so:

Španski pilotni projekt se sooča s številnimi težavami:
Podjetja, ki se ukvarjajo s transportom kontejnerjev v ter
iz pristanišča Valencia, trenutno ne uporabljajo orodij za
planiranje, ki bi odgovorni osebi pomagala pri dodeljevanju
nalog v okviru izvajanja prometnih naročil. Zato obstaja dobra
možnost, da bi s pomočjo orodij za planiranje dosegli bolj
učinkovito dodeljevanje nalog in s tem dosegli tudi prihranke
na področju energije, porabe goriva in drugih stroškov, ki so
s tem povezani. Zaradi posebnosti pristaniškega dela je treba
vsako orodje, ki bi ga naj uporabili pri planiranju, ustrezno
prilagoditi.

• SYRTRANS – je integrirani logistični ponudnik, osredotočen
na tovorni in logistični menedžment. Svojo dejavnost je začel
kot prevozno podjetje za prevoz kontejnerjev, trenutno pa
ponujajo tudi skladiščenje, pomoč pri pridobivanju dovoljenj
in drugih dokumentov.
• VILLAFRANCATRANS – je transportno podjetje, ki deluje
na področju prevoza ustekleničenih pijač in čistilnih
sredstev. Delovati je začelo 1982 in trenutno deluje tako na
nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

Menedžment transportnih naročil je vsekakor potreben, saj se
pri tem srečujemo z množico dokumentov, ki se med izvajanjem
naročila, včasih tudi večkrat, spreminjajo/popravljajo. Še
vedno je veliko dokumentov, ki se izpolnjujejo ročno, kar je
časovno zamudno in podvrženo pogostim napakam.

• GRUPO CHEMA BALLESTER – je podjetje, ki je bilo
ustanovljeno za razvoj logistike pomorskih kontejnerjev in
ima preko 25 let izkušenj na tem področju.

Energetski menedžment v podjetjih je postal nujnost, saj s
tem zmanjšujemo porabo goriva prevoznih sredstev. Vendar
pa še ni razvit formalni proces, ki bi podjetjem omogočal izbiro
tistih investicij, ki bi potegnile za sabo doseganje možnih
prihrankov. Poudariti je potrebno, da so stroški goriva za
transportno podjetje med najpomembnejšimi stroški, zato bi
imele izboljšave na tem področju hiter ekonomski učinek in
pozitivne okoljske vplive, predvsem zmanjšanje izpustov CO2.

• ESK – je transportno podjetje, ki se ukvarja s transportom
utekočinjenega in plina v trdni fazi.
• GRUPO TORRES – je ponudnik transportnih storitev že več
kot 30 let. V začetku so transportirali predvsem les, sedaj
pa so specializirani za prevoz hladnih kontejnerjev.
• INFOPORT – je ponudnik IKT storitev s široko ponudbo
storitev in je specializiran za zagotavljanje storitev
logističnim podjetjem in pristaniščem.
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4.5.3. Pričakovani rezultati projekta
Številne aktivnosti bodo izvedene na področju identificiranih
problemov, navedenih in predstavljenih zgoraj. E-storitve
bodo zanimive predvsem za podjetja, ki so specializirana za
transport kontejnerjev. V začetku bodo analizirani zgodovinski
podatki, ki bodo omogočili identifikacijo splošnih vzorcev,
uporabnih pri izvajanju vsakodnevnih nalog. Rezultati bodo
namenjeni določanju optimizacijskih kriterijev, pomembnih
za uporabo v programski opremi za načrtovanje transporta.
Pričakujejo, da bo omenjena programska oprema omogočila
boljše izkoriščanje resursov in s tem zmanjšanje stroškov
in porabe goriva. Vključevanje orodij za prepoznavanje
in pretvorbo dokumentov v ustrezni elektronski format bo
omogočilo prehod na brezpapirno poslovanje. S tem se bo
zmanjšalo potrebno število zaposlenih ljudi, stroški in število
napak.

Izvajanje formalnih postopkov energetskega menedžmenta
bo promoviralo uporabo aktivnosti, ki vodijo k energetskim
prihrankom. Španski pilotni projekt sloni na izkušnjah
francoskega programa »Objective CO2« ter uporablja
metodologijo, ki se je pokazala kot uspešna, v španskih
transportnih podjetjih. Pri tem zasledujejo dva cilja. Po
eni strani bo boljše poznavanje trenutnih izpustov CO2 in
obstoječih možnosti za zmanjšanje porabe goriva, prineslo
energetske prihranke podjetjem, ki bodo sodelovala v pilotnem
projektu. Po drugi strani pa bodo pozitivne izkušnje vključenih
podjetij spodbudila tudi druga španska podjetja, da uporabijo
podobne rešitve za povečanje energijskih prihrankov.
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5. Baza znanja – vaš portal za iskanje možnosti
sofinanciranja in pregled dobrih praks  
Ste MSP in iščete možnosti sofinanciranja za povečanje vaše
energetske učinkovitosti in inovacij? Vas zanima kako se drugi
deležniki na območju Sredozemlja spopadajo z optimizacijo
transporta in katere projekte izvajajo? Bi želeli izvedeti več o
tehnoloških rešitvah, ki bi jih lahko uporabili v svojem podjetju
in bi s tem reševali problematiko na področju energetike?
Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja lahko najdete v
bazi znanja projekta CO-EFFICIENT, ki je dosegljiva na spletni
strani projekta. Tam lahko najdete še veliko drugih informacij s
področja obnovljivih energijskih virov, energetske učinkovitosti,
transportne in proizvodne učinkovitosti, ogljičnega odtisa itd.

Baza podatkov je razdeljena na pet področij:
a) Viri (so)financiranja – podajajo informacije o razpoložljivih
virih financiranja na področju energetske učinkovitosti v
Sloveniji, Italiji, Španiji, Franciji in na Hrvaškem;
b) Dobre prakse – predstavlja inovativne projekte in rešitve,
ki bi jih lahko prenesli v svoja okolja in bi dosegli dobre
rezultate;
c) Projekti – predstavitev uspešnih projektov partnerskih
držav, ki promovirajo zeleno ekonomijo in tehnologijo;
d) Rešitve – podaja tehnološke rešitve, ki bi jih lahko uporabili
za zmanjševanje porabe energije in povečali energetsko
učinkovitost v podjetjih;
e) Orodje »Transportni posrednik (broker)« – trenutno ta
del baze znanja še ni aktiven; uporabnikom bo omogočal
optimizirati njihove transportne procese na podlagi
programske aplikacije.
Bazo podatkov lahko najdete na spletnem naslovu:
http://coefficient-project.eu/knowledgedatabase/index .
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6. CO-EFFICIENT Certificiranje MSP
– nagrajevanje uspešnosti
Veliko MSP je uspešnih pri uporabi načel energetske
učinkovitosti in vpeljavi obnovljivih virov energije v proizvodnjo
in ostale dejavnosti. To jim omogoča zmanjševanje stroškov
in s tem prispeva k večji konkurenčnosti in je spodbudno tudi
za socialno okolje. Veliko kupcev je po drugi strani pri svojem
nakupu pozornih na to, ali proizvajalec spoštuje okoljske in
druge standarde in uporablja obnovljive vire energije.

Če bi želeli pridobiti enega od omenjenih energetskih
certifikatov, ali pa imate še kakšno vprašanje, se oglasite v eni
od naših regionalnih pisarn, ali pa nas kontaktirajte na podlagi
drugih kontaktnih podatkov, ki jih najdete na spletnih straneh,
omenjenih na koncu teh novic.

Če ste eno izmed teh naprednih podjetij in želite, da ustrezna
institucija opravi neodvisno oceno na področju delovanja
vašega podjetja (znanje, monitoring energetske učinkovitosti,
investicije in vzdrževanje, vpeljava ukrepov energetske
učinkovitosti, pridobljene certifikate in podobno), vam lahko
pomaga osebje, ki sodeluje v projektu CO-EFFICIENT
oziroma naši strokovnjaki.
V okviru projekta CO-EFFICIENT ponujamo dva tipa
certifikatov:
a) Osnovni CO-EFFICIENT certifikat – podelimo ga MSPjem, in drugim organizacijam, ki pokažejo osnovna znanja
na področju energetske učinkovitosti. Prijavi se lahko
katerokoli MSP in je brezplačno. Proces certificiranja
vključuje pregled osnovnih podatkov podjetja in načina
upravljanja z energijo. Če podjetje doseže predviden nivo
točk, se mu podeli certifikat.
b) Razširjeni CO-EFFICIENT certifikat – podelimo MSPjem v katerih je bil izveden temeljit energetski pregled
poslovanja ter so nadpovprečno energetsko učinkoviti.
Certifikati so za podjetja brezplačni.
Certifikate lahko podjetja uporabljajo za oglaševanje dobrih
praks v energijsko učinkovitem poslovanju in uporabi
obnovljivih virov energije.
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7. Dogodki v okviru projekta
Pretekli dogodki

Prihodnji dogodki

Med 16. in 18. septembrom 2014 so se sestali predstavniki
partnerskih institucij na četrtem sestanku partnerjev v
Valenciji (Španija). Sestanek je spremljala delavnica z
naslovom »Energija v Valenciji in logistična učinkovitost«.
Na delavnici, ki jo je organizirala Fundacija Valenciaport, je
bilo prisotnih več kot 60 udeležencev. Delavnica je vsebinsko
pokrivala področja od identifikacije ogljičnega odtisa španskih
institucij, energijske učinkovitosti transportnega sektorja,
izdelave, koristi in prihrankov zaradi energijskih pregledov, do
zmanjševanja CO2 odtisa za trajnostno usmerjene pristaniške
grozde.

28. januarja 2015 bo Univerza v Mariboru, skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije v Ljubljani organizirala delavnico za
MSP, kjer bodo podeljeni CO-EFFICIENT certifikati podjetjem,
ki so izvedli oceno energetske učinkovitosti in uporabo
učinkovitih virov energije s strani ustrezne institucije. Prav tako
pa bo v okviru delavnice podpisan tudi dogovor o sodelovanju
med Univerzo v Mariboru in deležniki, ki bodo sodelovali v
okviru živih laboratorijev.
25. in 26. Februarja 2015 se bodo predstavniki partnerskih
institucij sešli na petem in hkrati zadnjem sestanku v Osijeku
(Hrvaška), kjer bodo govorili predvsem o aktivnostih, ki jih je
potrebno opraviti do konca projektnega obdobja.
Če želite pridobiti dodatne informacije o CO-EFFICIENT
projektu (novice, dogodki in drugi poudarki), obiščite spletno
stran http://coefficient-project.eu/.
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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): www.rra-mura.si
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.aft-en-ligne.org
Regionalna razvojna agencija Slavonija in Baranja (Hrvaška):
www.slavonija.hr
Center za podjetništvo Osijek (Hrvaška): www.czposijek.hr
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