
SpeedierProject

speedier-project

www.speedierproject.eu

URMĂRIȚI-NE

PARTENERI

Acest proiect a primit finanțare din programul de 
cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 
2020 în baza acordului de finanțare nr. 847034

https://twitter.com/ihecobatt
https://www.linkedin.com/company/i-hecobatt/


PROIECTUL

EFECTE OBIECTIVE
SPEEDIER este o soluție extrem de inovatoare, 
cuprinzătoare, de tip ghișeu-unic, care utilizează 
o abordare integrată privind gestionarea 
energiei, oferind informații, consiliere, 
consolidarea capacităților, auditul energetic, 
finanțarea, implementarea soluțiilor de eficiență 
energetică și monitorizarea impactului.

Proiectul oferă un serviciu externalizat, 
autofinanțat de gestionare a energiei, cu multiple 
beneficii pentru IMM-uri, facilitând implementarea 
măsurilor de conservare a energiei și obținerea 
accesului pe piața serviciilor energetice. Serviciul 
va putea fi accesat prin intermediul consultanților, 
auditorilor și experților în domeniu de energie 
și va facilita aplicarea auditurilor energetice și 
implementarea ulterioară a măsurilor de eficiență 
energetică în cadrul IMM-urilor. 

De asemenea, serviciul simplifică pentru IMM-
uri procesul de identificare și de implementare 
a măsurilor de economisire a energiei prin 
externalizarea tuturor activităților de gestionare 
a energiei care altfel ar necesita mult timp și 
expertiză tehnică. Ciclul iterativ de implementare 
a măsurilor de conservare a energiei, 
determinarea economiilor în raport cu o bază de 
referință convenită, măsurile privind asigurarea și 
reinvestirea acestor economii pentru a implementa 
măsuri suplimentare reprezintă principiul de 
bază inovativ al Serviciului SPEEDIER, potrivit 
pentru a fi aplicat atât de către IMM-uri, cât și de 
întreprinderile mari.

Facilitarea adoptării auditurilor 
energetice și punerea în aplicare a 
măsurilor de conservare a energiei 
rezultate în IMM-uri.

Demonstrarea eficienței mecanismului 
de autofinanțare. 

Sporirea culturii energetice în cadrul 
IMM-urilor printr-o serie de activități de 
sensibilizare privind angajamentele 
necesare și de consolidare a 
capacităților.

Dovedirea cu argumente că serviciul 
SPEEDIER este un instrument 
inovator și eficient.

Îmbunătățirea abilităților părților cheie 
ale pieței.

€8 GWh și 1.280 t de CO2

50 experți SPEEDIER

Punerea în practică 
a politicilor

650

Cantitate medie de energie primară
economisită pe an

Implicați în consolidarea 
capacităților

Mijloace directe puse la dispoziția
statelor membre

Angajați care vor participa în 
programul de instruire


