www.epcplus.org
Το πρόγραμμα EPC+ ξεκίνησε τον Μάρτιο 2015 και αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2018.
Οι δράσεις του έργου θα υλοποιηθούν σε έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Τσεχία, Ιρλανδία, Ισπανία,
Ιταλία, Πορτογαλία και Σλοβενία.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προώθηση καινοτόμων επιχειρησιακών
λύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ως ΜΜΕ, πως μπορείτε να επωφεληθείτε;

Τι είναι το πρόγραμμα EPC+;
Το πρόγραμμα EPC+ προάγει τη συνεργασία μεταξύ
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τελικό στόχο την παροχή
ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συμβάσεις
ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί
στην τυποποίηση των τεχνικών και συμβασιακών
ζητημάτων που πιθανώς να προκύψουν σε αυτές τις
συνεργασίες.

τεχνικής υποστήριξης από
ˆ Παροχή
δραστηριοποιούνται στον χώρο

το πρόγραμμα σε ανεξάρτητες ΜΜΕ που
της ενεργειακής αποδοτικότητας και
επιθυμούν να συμπράξουν ως μια ΣΜΜΕΑ.

επιμόρφωση
ˆ Ηπρόγραμμα.

και εκπαίδευση των νεο-συσταθεισών ΣΜΜΕΑ

από

το

πρόσβαση στις νεο-συσταθείσες ΣΜΜΕ σε οργανωτικά και τεχνικά εργαλεία
ˆ Η(π.χ.
πρότυπες συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης) που θα αναπτυχθούν στα

Ποιες δράσεις θα υλοποιηθούν;

πλαίσα του προγράμματος.

Η
δημιουργία
Συμπράξεων
Μικρο-Μεσαίων
Επιχειρήσεων
για
την
παροχή
ενεργειακών
υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας με συμβάσεις
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΜΜΕΑ).

τεχνικής υποστήριξης
ˆ Παροχή
πιλοτικών/επιδεικτικών έργων.

από τους εταίρους του έργου για την υλοποίηση

ˆ Η δυνατότητα συμμετοχής σε υπό ανάπτυξη διεθνές δίκτυο συνεργασίας.
των ΜΜΕ (εφόσον το επιθυμείτε) που συμμετέχουν στις ΣΜΜΕΑ μέσω της
ˆ Προβoλή
Εθνικής και Ευρωπαϊκής εκστρατείας διάδοσης και ενημέρωσης των δραστηριοτήτων

Η κάθε ΣΜΜΕΑ θα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που θα προσφέρουν
ενεργειακές υπηρεσίες με συμβάσεις ενεργειακής
απόδοσης που θα αναπτυχθούν από κοινού.
Η
ανάπτυξη
εμπορικών
και
τυποποιημένων
ενεργειακών υπηρεσιών με ομάδα-στόχο τις ΜΜΕ και
την βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας.

του προγράμματος.

Η υλοποίηση επιδεικτικών/πιλοτικών έργων σε κάθε
χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Η ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας,
τεχνικής υποστήριξης και καινοτομίας μεταξύ ΜΜΕ.

Τι είναι μια ΣΜΜΕΑ;
Μια ΣΜΜΕΑ είναι μια σύμπραξη ανξάρτητων ΜΜΕ με μακροχρόνια συνεργασία
και κοινά συμφωνημένους στόχους για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, π.χ.

Εμπορικά και
τυποποιημένα
πακέτα ενεργειακών
υπηρεσιών

Η δημιουργία
τουλάχιστον 11
νέων ΣΜΜΕΑ σε
11 χώρες

Επιμορφωτικά
προγράμματα για
τις νέες ΣΜΜΕΑ σε
κάθε χώρα

Τριάντα τρία
πιλοτικά/επιδεικτικά
έργα.

Εθνική και
Ευρωπαϊκή
εκστρατεία
ενημέρωσης
και διάδοσης.

Ανάπτυξη
διεθνούς
δικτύου
συνεργασίας

Δικηγορικό γραφείο
ΕSCO
Προμηθευτής HVAC
Προμηθευτής λεβήτων
Ειδικός αυτοματισμών
Ειδικός φωτισμού
κλπ

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ευθύνη για το
περιεχόμενο το φέρουν αποκλειστικά οι εταίροι του προγράμματος, το οποίο δεν
εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτό.

