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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
П
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Популяризиране на иновативни бизнес
модели за малки и средни предприятия

Какво е ДГР+?

Каква полза може да имате от ДГР+?
Проектът Договори с гарантиран резултат плюс
(ДГР+)
помага на МСП да предоставят
съвместно висококачествени енергийни услуги.
Той има за цел да предложи стандартизирани
технически и договорни решения.

Какво включват дейностите по проекта?

работа на МСП
ˆ Съвместна
управление. Клъстерите

с цел по-добро техническо и икономическо

на МСП
енергийни услуги във вид на ДГР.

предоставят

е неделима част от съвременния
ˆ Обучението
организираме обучение на клъстерите.

висококачествени

бизнес

модел.

Ние

и технически инструментариум и модулен примерен
ˆ Организационен
договор за успешно изпълнение на мерки в областта на енергийната
ефективност. Достъп до ръководства за ДГР и практични инструменти.

Създаване на
партньорства на МСП
(клъстери) за предоставяне на иновативни
енергийни услуги.

на енергийната ефективност на МСП. Пилотни проекти
ˆ Подобряване
за популяризиране на иновативни енергийни решения и услуги.

Всеки клъстер ще включва най-малко три
МСП, предлагащи съвместно индивидуални
енергийни услуги във вид на ДГР.

на информацията.
ˆ Силата
платформа за ДГР.

Разработване на търговски, стандартизирани
пакети
с
енергийни
услуги,
предназначени за МСП.
Изпълнение
на
пилотни
участващите държави.

проекти

Възползвайте се от нашата Международна

и европейски информационни кампании за популяризиˆ Национални
ране на успешни модели на ДГР.

в

Създаване на международна платформа за
обмен на ноу-хау между партньорствата.

Клъстер „МСП за МСП”

Стандартизирани
пакети с
енергийни услуги

Eдинадесет нови
клъстера,
предлагащи
енергийни услуги
на пазара на МСП

Тридесет и три
пилотни проекта,
свързани с
енергийни услуги

Национални и
европейски
информационни
кампании

Партньорството за иновативни енергийни услуги на МСП предлага
набор от допълващи се енергийни услуги (енергийно обследване,
ефективно осветление, ОВК, биомаса и т.н.).

Обучение по
техническите,
финансовите и
договорните
аспекти на ДГР

Правна кантора
Инженерингова компания
ОВК компания
Доставчик на котли на биомаса

Международна
платформа за
сътрудничество в
областта на ДГР

Интелигентно измерване
Специалист по осветление
Консултант по ЕЕ

Съфинансиран от Европейския съюз. Този проект е финансиран от програмата
за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020”, чрез грантово
споразумение №649666. Съдържанието на тази брошура отразява единствено
гледната точка на авторите й и ИАМСП не носи никаква отговорност за
каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

