Sporočilo za javnost
Optimizacija transporta in povečevanje energetske učinkovitosti
majhnih in srednje velikih podjetij z uvajanjem inovacij
18. in 19. septembra 2013 smo se na drugem srečanju partnerjev in usmerjevalnega
odbora v Lyonu (Francija) sestali partnerji projekta “Collaborative Framework for
energy efficient SME systems” ali krajše “CO-EFFICIENT”. Projekt, ki smo ga začeli
izvajati januarja letos, je financiran s strani Evropske komisije v okvirju evropskega
teritorialnega sodelovanja in programa MED ter naslavlja mala in srednja podjetja
(MSP) ter snovalce politik in inovacij na področju Mediterana. Vodilni partner je
Univerza v Mariboru (Slovenija), ki koordinira izvajanje aktivnosti znotraj partnerstva,
ki ga sestavljajo še: Regionalna razvojna agencija Mura (Slovenija), Inštitut za
transport in logistiko (Italija), Konfederacija obrtnikov in MSP iz province Modena
(Italija), SATA (Italija), Fundacija Valenciaport (Španija), CIERVAL (Španija), AFT
(Francija), Regionalna razvojna agencija Slavonije in Baranje (Hrvaška) in Center za
podjetništvo Osijek (Hrvaška).
Glavni cilj projekta je spodbujanje inovativnosti in obstoječih tehnologij za optimizacijo
transporta in uporabo obnovljivih virov v proizvodnih procesih in delovanju MSP.
Projekt CO-EFFICIENT gradi na dosežkih projektov KASSETTS (Program Centralna
Evropa) in eBEST (FP7) in se osredotoča na iskanje programskih rešitev za
proizvodna in logistična podjetja. Programska oprema, ki podpira distribuirano
načrtovanje, načrtovanje logističnih storitev in omogoča avtomatsko črpanje podatkov
iz dokumentov, bo preizkušena in dopolnjena z namenom doseganja zmanjšanja
energijske porabe skozi skupno naročanje in konsolidacijo naročil.
Izkušnje preteklih projektov so pokazale, da je premalo komunikacije in koordinacije
med raziskovalno-razvojnim sektorjem in MSP-ji, kar omejuje in upočasnjuje prenos
znanja in tehnologij v prakso. MSP, če jih primerjamo z velikimi podjetji, v svoje
procese počasneje uvajajo inovativne rešitve. Cilj projekta je vzpodbuditi MSP-je, da
skupaj s projektnimi partnerji, raziskovalno-razvojnimi organizacijami in deležniki
razpravljajo o izzivih poslovanja na področju energijske učinkovitosti in uporabe
obnovljivih virov v proizvodnji ter skupaj razvijejo prilagojene rešitve glede na njihove
potrebe. V okviru oblikovanja tega procesa bomo vzpostavili žive laboratorije, ki bodo
delovali v vseh državah partnericah. V živih laboratorijih bodo MSP (kot končni

uporabniki) in raziskovalno-razvojne organizacije (kot ključni razvijalci) sodelovali pri
razvoju novih rešitev za boljšo rabo energije v proizvodnji in poslovanju. Dodana
vrednost živih laboratorijev je značilnost, da končne uporabnike inovacij postavljajo v
središče inovacijskega procesa, kar zagotavlja, da so rešitve dejansko po meri
uporabnikov. V vsak regionalni oz. nacionalni kontekst bodo partnerji vključili lokalne
podjetniške skupine MSP, ki so zainteresirane za soustvarjanje novih storitev
informacijsko-komunikacijske tehnologije in podporo politikam, prevzetim skozi
vključevanje snovalcev politik. “CO-EFFICIENT” bo raznolik sektor MSP vključeval
prav tako pri soustvarjanju, razvijanju obsežnih veščin in znanj energijske
učinkovitosti pri varčevanju z energijo, ki izhajajo iz različnih oblik dobavne verige.
Projektne aktivnosti so usmerjene predvsem v naslednje regije: Valencija v Španiji,
Rhône-Alpes v Franciji, Emilia Romagna v Italiji, celotna Slovenija in centralna in
vzhodna panonska regija na Hrvaškem. Vendar pa projekt ne bo omejen samo na
omenjena območja, ampak ga bomo postopoma prenesli na celotno območje
Sredozemlja, posebej na področju transnacionalnega mreženja MSP, razvojnoraziskovalnih organizacij in drugih deležnikov.
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