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VÝZVA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
Podpora inovativních obchodních
modelů pro malé a střední podniky

Co je EPC+?

Jaké výhody Vám EPC+ nabízí?
Projekt Energy Performance Contracting Plus
(EPC+) podporuje kooperaci mezi malými a
středními podniky, s cílem dosáhnout vysoké kvality
nabízených energetických služeb a
jejich
technické a smluvní standardizace.

a střední firmy spolupracují ve formě klastrů pro lepší technický a
ˆ Malé
ekonomický management. SPIN je klastr malých a středních firem,
nabízející služby EPC vysoké kvality.

se stalo integrální součástí moderního obchodního modelu.
ˆ Vzdělávání
Organizujeme vzdělávací kurzy pro SPINs.

Jaké aktivity budou realizovány?

a technické nástroje a modulární smluvní modely pro úspěšnou
ˆ Organizační
implementaci energetických opatření. Přístup k zásadám EPC a praktickým

Vytvoření tzv. SPINs (Partnerství malých a
středních firem (SME) pro inovativní energetické
služby)

Výzva energetické účinnosti v malých a středních firmách. Pilotní projekty pro
ˆ podporu
inovativních energetických řešení a služeb.

Každý SPIN bude zahrnovat minimálně tři
firmy, které budou společně nabízet služby EPC

nástrojům.

ˆ Síla informace – můžete těžit z naší mezinárodní EPC platformy.
ˆ Národní a evropské kampaně budou propagovat úspěšné modely EPC.

Vytvoření
komerčních
standardizovaných
balíčků energetických služeb, zaměřených na
malé a střední firmy se zájmem o zvýšení
svého energetického výkonu
Realizace pilotních projektů v každé partnerské
zemi
Vyvinutí mezinárodní platformy pro podporu
spolupráce a inovace

SPIN - “firmy firmám”
Partnerství SME pro inovativní energetické služby – SPIN, nabízí soubor energetických
služeb (energetické audity, „HVAC“ – komplexní řešení vytápění, chlazení a
vzduchotechniky, úsporné osvětlení, využití biomasy apod.)

Komerční a
standardizované
balíčky
energetických
služeb

11 nových
SPINs nabídne
služby na trhu
malých a
středních firem

EPC vzdělávací
kurzy, zaměřující se
na technické,
finanční a smluvní
prvky

Národní a
evropská
propagační
kampaň

Mezinárodní
EPC platforma
spolupráce

Právní firma
Technologická firma
D o d a v a t e l „ HVAC“
Dodavatel eko-kotlů

33 pilotních
projektů
energetických
služeb

Měřicí specialista
Světelný specialista
Konzultační firma
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