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IZZIVI UČINKOVITE RABE ENERGIJE
SPIN - inovativni poslovni model energetskega
pogodbeništva za mala in srednje velika podjetja

Kaj je EPC+?

Projekt EPC+ pospešuje sodelovanje malih in srednje
velikih podjetij (MSP) s ciljem zagotoviti kvalitetno
storitev energetskega pogodbeništva. Partnerstvo
med MSP-ji je podprto s standardiziranimi postopki za
vzpostavitev poslovnega modela ter izvedbo skupnih
projektov učinkovite rabe energije.

Kaj bo zagotovil EPC+?
SPIN-ov - grozdov MSP-jev, ki zagotavljajo trženje in kako Ustanovitev
vostno izvedbo skupnih projektov energetskega pogodbeništva. Sodelovanje v SPIN-u omogoča MSP-ju širitev trga, učinkovit zagon projektov,
prenos znanja, celovito ponudbo, ekonomsko optimizacijo.

- energetsko pogodbeništvo in MSP-ji. Izobraževanje je ses Izobraževanja
tavni del sodobnega poslovnega modela.

Aktivnosti projekta

orodja za ustanovitev SPIN-ov ter za trženje, pripravo in
 Standardizirana
izvedbo energetskega pogodbeništva. Tipske pogodbe, priročniki, tehnične
smernice in druga gradiva prispevajo k hitri in kvalitetni izvedbi ukrepov
učinkovite rabe energije.

Vzpostavitev MSP partnerstev (SPIN-ov), ki
gradijo na inovativnih modelih izvedbe energetskega pogodbeništva.

izvajati ukrepe učinkovite rabe energije pri MSP-jih? Odgovore lahko
 Kako
ponudijo EPC+ pilotni projekti energetskega pogodbeništva, ki slonijo na

Priprava skupne tržne ponudbe, usklajenih
postopkov in tipskih gradiv za izvedbo energetskega pogodbeništva s strani posameznega
SPIN-a.

poslovnem modelu povezovanja MSP-jev, ponudnikov storitev učinkovite
rabe energije.

EPC+ platforma. Možnost mreženja in obilica razpoložljivih infor Mednarodna
macij o energetskem pogodbeništvu.

Razvoj standardiziranih orodij za trženje in
izvedbo energetskega pogodbeništva, predvsem pri MSP-jih, ki želijo povečati energetsko
učinkovitost.

in evropska promocijska kampanja. Možnost
 Nacionalna
uspešnih modelov in projektov energetskega pogodbeništva.

predstavitve

Izvedba pilotnih projektov.
Razvoj mednarodne platforme za podporo
povezovanju MSP-jev, naročnikov in promotorjev na področju energetskega pogodbeništva.

SPIN "MSP-ji za MSP-je"

11 novih SPIN-ov
za energetsko
pogodbeništvo

Standardizirana
orodja za trženje
in izvedbo
energetskega
pogodbeništva

Izobraževanje
(finančni,
tehnični in pravni
vidiki)

33 pilotnih
projektov SPIN
energetskega
pogodbeništva

Nacionalna in
evropska
promocijska
kampanja

Mednarodna
EPC+ platforma
za energetsko
pogodbeništvo

SPIN-i zagotavljajo MSP-jem izvedbo tipskih ukrepov učinkovite rabe energije z energetskim pogodbeništvom. Ponudba je specializirana, fleksibilna in
zagotavlja višjo kakovost ob nižjih tveganjih in stroških.
Možna SPIN partnerstva
Energetske storitve
SPTE
Upravljanje z energijo
Stavbno pohištvo
Razsvetljava
Ogrevanje

Projekt financira Evropska komisija iz raziskovalnega in inovacijskega programa
Obzorje 2020 Evropske zveze v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 649666.
Vsebina tega letaka odraža izključno poglede projektnih partnerjev. EASME ne
odgovarja za vsebino in rabo informacij iz tega letaka.

