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SPEEDIER, PROGRAMUL DEDICAT IMM-
URILOR PENTRU EFICIENȚA 
ENERGETICĂ PRIN LANSAREA ȘI 
IMPLEMENTAREA AUDITURILOR DE 
ENERGIE 
 
Acest proiect se desfășoară pe o perioadă de 30 de luni și dispune 

de un buget total de proiect de 2.165.126,25 €. 
 
Programul SPEEDIER, un proiect european în programul-cadru H2020, a fost lansat of icial la data de 18 și 19 iunie, 
evenimentul având loc la Institutul Național Tyndall din Cork (Irlanda), în găzduirea Colegiul Universitar din Cork, 

Universitatea Națională din Irlanda (IERC). Proiectul va derula pe o perioadă de 30 de luni și vizează abordarea 
obstacolelor întâmpinate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în ceea ce privește expertiza și resursele atunci 
când efectuează audituri energetice și în privința implementării măsurilor recomandate de economisire a energiei.  

 
În acest sens, SPEEDIER (acronim pentru programul dedicat IMM-urilor pentru ef iciența energetică prin lansarea și 
implementarea auditurilor de energie, SME Program for Energy Ef f iciency through Delivery and implementation of  

EneRgy Audits) va furniza IMM-urilor un serviciu externalizat și autof inanțat de gestiune a energiei, prin care se va 
transfera rolul de manager de energie în responsabilitatea experților SPEEDIER, astfel oferind IMM -urilor acces la 
expertiza necesară, la timpul necesar, în vederea participării de amploare mai mare în audituri energetice și pentru 

încurajarea punerii în aplicare a măsurilor de ef iciență energetică.  
 
În acest scop, SPEEDIER va viza grupuri de IMM-uri în 4 regiuni pilot în UE: în Spania, proiectul se va desfășura cu 

participarea IMM-urilor dintr-un singur parc de afaceri pentru a demonstra că gruparea IMM-urilor în centre oferă 
acces mai bun la economiile proiectelor de anvergură; în Irlanda și în România, SPEEDIER se va adres a IMM-urilor 
din industria producătoare și hotelieră, iar în Italia va f i testată o abordare mai generală de informare a IMM -urilor 

din mai multe sectoare prin intermediul societăților de servicii energetice (ESCO).  
 
Consorțiul care va lucra la acest proiect este condus de IERC și este alcătuit din 6 centre de cercetare și tehnologie 

(Institutul de Tehnologie din Limerick, Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Parque Científ ico y 
Tecnológico Cartuja, Politécnico de Milano și Institut de Tecnología de la Construcción de Catalunya), 3 IMM-uri 
(TFC Research & Innovation Limited, Sustainable Innovations și Vertech Group), și 1 organizație non -

guvernamentală (ONG), Asociația Agenția pentru Ef iciența Energetică și Protecția Mediului.  
 
About Speedier 

 
SPEEDIER is a highly innovative one-stop-shop solution that applies an integrated approach to energy management,  
providing information, advice, capacity building, energy auditing, financing, implementation of energy efficiency 

solutions and monitoring of impacts. 
 
SPEEDIER is expected to contribute to energy saving with approximately 8 GWh/year and 1,280 tCO2/year. Within 

the lifetime of the project, SPEEDIER will train more than 650 staff in the best practices of energy saving. The project 
will build capacity as well among 50 SPEEDIER experts. 


