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SPEEDIER organizează său eveniment de instruire virtuală 

serviciul SPEEDIER: o nouă abordare a vânzării auditului 

energetic și a consultanței privind eficiența energetică către 

IMM-uri 

 
• În două sesiuni de jumătate de zi, participanții vor fi instruiți cu privire la 

serviciul SPEEDIER: ghid de replicare a serviciului, module de instruire, opțiuni 

de finanțare și multe altele. 

• Evenimentul va fi găzduit online în zilele de 29 și 30 septembrie, de la 11 la 

13:30 (ora României). 

 

Cork (Irlanda), 7 septembrie 2020. Proiectul SPEEDIER (acronim pentru Programul IMM 
pentru eficiență energetică prin livrarea și implementarea auditurilor EneRgy) va organiza 
sesiune de instruire serviciul SPEEDIER: o nouă abordare a vânzării auditului energetic și a 
consultanței privind eficiența energetică către IMM-uri, care va fi găzduită online pe 2 și 3 
septembrie, de la 11 la 13:30 (ora României). 
 
Pe parcursul a două sesiuni de jumătate de zi, participanții vor fi introduși în serviciul 
SPEEDIER și vor afla despre o nouă abordare pentru a convinge IMM-urile să efectueze 
audituri energetice și să pună în aplicare măsuri de eficiență energetică. Diferitele sesiuni vor 
aborda principalele bariere în calea adoptării unei culturi a energiei și modul în care acestea 
pot fi depășite. În mod similar, SPEEDIER va prezenta instrumentele și tehnicile inovatoare 
pe care proiectul le dezvoltă pentru a ajuta experții în energie să angajeze în mod eficient 
IMM-urile în tranziția energetică și să le sprijine în efectuarea evaluărilor energetice. 
Participanții înregistrați vor avea ocazia să clarifice întrebările și să ofere feedback cu privire 
la conținutul propus al seminarului online. 
 

Înregistrări gratuite sunt disponibile pe: https://speedier-service2.b2match.io/ 
 
Eficiența energetică pentru IMM-uri, ca stimulator al durabilității în Europa 
 
Articolul 8 din Directiva europeană privind eficiența energetică (EED) impune statelor membre 
să instituie stimulente naționale pentru a ajuta IMM-urile să efectueze audituri energetice. 
Deoarece IMM-urile reprezintă 99,98% din întreprinderile europene și sunt responsabile 
pentru aproximativ 13% din cererea totală de energie, este clar că IMM-urile au un potențial 
enorm de a economisi energie și contribuie la capacitatea UE 28 de a-și atinge obiectivele 
colective în temeiul EED al o îmbunătățire a eficienței energetice cu 32,5% până în 2030. 
Până în prezent, puțin din acest potențial a fost realizat cu studii care estimează că doar 25% 
dintre IMM-uri din Europa au efectuat un audit energetic și o serie de studii care citează bariere 
care includ lipsa de timp, resurse , expertiză internă, finanțare și natura cu prioritate redusă a 
eficienței energetice în comparație cu alte nevoi de afaceri. Articolul 8 impune, de asemenea, 
întreprinderilor mari să efectueze audituri energetice la fiecare 4 ani, însă un studiu recent 
sugerează că doar 11% dintre întreprinderile mari care efectuează un audit intenționează să 
pună în aplicare oricare dintre recomandările sale, iar 2 din 5 întreprinderi consideră lipsa de 
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finanțare sau finanțare ca motiv pentru inacțiune. În acest context, sunt stabilite provocările 
pentru proiectul SPEEDIER. 
 
Despre Speedier  
 
SPEEDIER este o soluție de tip ghișeu unic, extrem de inovatoare, care aplică o abordare integrată a 
managementului energiei, oferind informații, consultanță, consolidarea capacității, audit energetic, 
finanțare și implementarea soluțiilor de eficiență energetică și monitorizarea impactului.Este estimat 
că SPEEDIER o să contribuie la economisirea energiei cu aproximativ 8 GWh / an și 1.280 tCO2 / an. 
În timpul duratei de viață a proiectului, SPEEDIER va antrena peste 650 de angajați în cele mai bune 
practici de economisire a energiei. De asemenea, proiectul va crește capacitatea printre 50 de experți 
SPEEDIER.  
 
SPEEDIER este condus de IERC și este format din 6 centre de cercetare și tehnologie (Institutul de 
Tehnologie Limerick, Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Parcul științific și technologic 
Cartuja , Politecnico de Milano și Institutul de Tehnologie al Construcției de Catalunya), 3 IMM-uri 
(Durabilă) Inovații, Vertech Group, precum și TFC Research and Innovation Limited) și 1 organizație 
nonguvernamentală (ONG) - Asociatia Agentia pentru Eficienta Energetică și Protectia Mediuliu. 


