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Innoveas si prizadeva
dvigniti ozaveščenost,
znanje in zmogljivosti
na področju energetskih
pregledov in ukrepov za
zmanjšanje rabe energije
v malih in srednje velikih
podjetjih (MSP).

Razvoj vseh gospodarskih potencialov za varčevanje
z energijo je temeljni pogoj za dosego ciljev evropske
energetske in podnebne politike do leta 2030 in 2050.
Energetska učinkovitost v podjetjih je pomembna za
doseganje ciljev glede podnebnih sprememb in krepitev
konkurenčnost.
Za evropska mala in srednja podjetja energetski pregledi
niso obvezni, vendar v primeru izvedbe prinašajo veliko
prednosti.

Innoveas olajša naložbo v energetsko
učinkovitost za MSP z:
Analizo oviri za izdelavo energetskih
pregledov.
Zagotavljanjem programov usposabljanja
za prepoznavanje ključnih ukrepov za
povečanje energetske učinkovitosti MSP.
Ustanovitev institucionalne strukture za
ohranjanje ciljev in rezultatov projekta.

innoveas obravnava industrijska združenja, oblikovalce
usmeritev, institucionalne akterje in finančne institucije.
Ciljna skupina oz. opravičenci tega programa so evropska
MSP.
Ponudbe za usposabljanje so prilagojene deležnikom in
zajemajo webinarje, prilagojena usposabljanja v podjetjih
in posebna izobraževanja za energetske revizorje.
Cilj projekta je doseči večino podjetij in ustvariti skupnost
članov, ki si aktivno prizadevajo za izboljšanje stanja v MSP.

Bodite del naše skupnosti!
Spoznajte naše ponudbe za usposabljanje
in sledite naši poti!

www.innoveas.eu

@EUInnoveas

eu-innoveas
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Vodja področja za odnose z mediji:
Sabine Alexandre-Klein
European Science Communication Institute
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Konzorcij je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa
Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom o donaciji št. 847095

