www.epcplus.org
Τν πξόγξακκα EPC+ μεθίλεζε ηνλ Μάξηην 2015 θαη αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί ηνλ Φεβξνπάξην 2018.
Οη δξάζεηο ηνπ έξγνπ ζα πινπνηεζνύλ ζε έληεθα ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο: Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γεξκαλία, Διιάδα, Τζερία, Ιξιαλδία, Ιζπαλία,
Ιηαιία, Πνξηνγαιία θαη Σινβελία.
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Προώθηση καινοτόμων επιχειρησιακών
λύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ως ΜΜΕ, πως μπορείηε να επωθεληθείηε;

Τι είναι ηο πρόγραμμα EPC+;
Τν πξόγξακκα EPC+ πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε ηειηθό ζηόρν ηελ παξνρή
ελεξγεηαθώλ ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο κε ζπκβάζεηο
ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Δπηπιένλ, ην έξγν απνζθνπεί
ζηελ ηππνπνίεζε ησλ ηερληθώλ θαη ζπκβαζηαθώλ
δεηεκάησλ πνπ πηζαλώο λα πξνθύςνπλ ζε απηέο ηηο
ζπλεξγαζίεο.

ηερληθήο ππνζηήξημεο από ην πξόγξακκα ζε αλεμάξηεηεο ΜΜΔ πνπ
ˆ Παξνρή
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη
επηζπκνύλ λα ζπκπξάμνπλ σο κηα ΣΜΜΔΑ.

επηκόξθσζε
ˆ Ηπξόγξακκα.

θαη εθπαίδεπζε ησλ λεν-ζπζηαζεηζώλ ΣΜΜΔΑ από ην

πξόζβαζε ζηηο λεν-ζπζηαζείζεο ΣΜΜΔ ζε νξγαλσηηθά θαη ηερληθά εξγαιεία
ˆ Η(π.ρ.
πξόηππεο ζπκβάζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο) πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζηα

Ποιες δράζεις θα σλοποιηθούν?

πιαίζα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Η
δεκηνπξγία
Σπκπξάμεσλ
Μηθξν-Μεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ
γηα
ηελ
παξνρή
ελεξγεηαθώλ
ππεξεζηώλ
πςειήο
πνηόηεηαο
κε
ζπκβάζεηο
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΣΜΜΔΑ).

ηερληθήο ππνζηήξημεο
ˆ Παξνρή
πηινηηθώλ/επηδεηθηηθώλ έξγσλ.

Η θάζε ΣΜΜΔΑ ζα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) πνπ ζα πξνζθέξνπλ
ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο κε ζπκβάζεηο ελεξγεηαθήο
απόδνζεο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ από θνηλνύ.

ˆ Η δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε ππό αλάπηπμε δηεζλέο δίθηπν ζπλεξγαζίαο.
ησλ ΜΜΔ (εθόζνλ ην επηζπκείηε) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ΣΜΜΔΑ κέζσ ηεο
ˆ Πξνβιή
Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο εθζηξαηείαο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ

Η
αλάπηπμε
εκπνξηθώλ
θαη
ηππνπνηεκέλσλ
ελεξγεηαθώλ ππεξεζηώλ κε νκάδα-ζηόρν ηηο ΜΜΔ θαη
ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απνδνηηθόηεηαο.

από ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε

ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Η πινπνίεζε επηδεηθηηθώλ/πηινηηθώλ έξγσλ ζε θάζε
ρώξα πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα.
Η αλάπηπμε ελόο δηεζλνύο δηθηύνπ ζπλεξγαζίαο,
ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη θαηλνηνκίαο κεηαμύ ΜΜΔ.

Τι είναι μια ΣΜΜΕΑ;
Μηα ΣΜΜΔΑ είλαη κηα ζύκπξαμε αλμάξηεησλ ΜΜΔ κε καθξνρξόληα ζπλεξγαζία
θαη θνηλά ζπκθσλεκέλνπο ζηόρνπο γηα ηελ παξνρή ελεξγεηαθώλ ππεξεζηώλ κε
ζπκβάζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, π.ρ.

Δκπνξηθά θαη
ηππνπνηεκέλα
παθέηα ελεξγεηαθώλ
ππεξεζηώλ

Η δεκηνπξγία
ηνπιάρηζηνλ 11
λέσλ ΣΜΜΔΑ ζε
11 ρώξεο

Δπηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γηα
ηηο λέεο ΣΜΜΔΑ ζε
θάζε ρώξα

Τξηάληα ηξία
πηινηηθά/επηδεηθηηθά
έξγα.

Δζληθή θαη
Δπξσπατθή
εθζηξαηεία
ελεκέξσζεο
θαη δηάδνζεο.

Αλάπηπμε
δηεζλνύο
δηθηύνπ
ζπλεξγαζίαο

Γηθεγνξηθό γξαθείν
ΔSCO
Πξνκεζεπηήο HVAC
Πξνκεζεπηήο ιεβήησλ
Δηδηθόο απηνκαηηζκώλ
Δηδηθόο θσηηζκνύ
θιπ.θιπ.θιπ.θιπ.θιπ

Το πρόγραμμα ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηην Εσρφπαχκή Επιηροπή. Την εσθύνη για ηο
περιετόμενο ηο θέροσν αποκλειζηικά οι εηαίροι ηοσ προγράμμαηος, ηο οποίο δεν
εκθράζει απαραίηηηα ηις απόυεις ηης Εσρφπαχκής Ένφζης. Η Εσρφπαχκή Επιηροπή
δε θέρει καμία εσθύνη για οποιαδήποηε τρήζη ηφν πληροθοριών ποσ περιέτονηαι ζε
ασηό.

