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SPEEDIER își prezintă rezultatele într-o sesiune 

online 
• SPEEDIER (SME Program for Energy Efficiency through Delivery and 

Implementation of EneRgy Audits) este o soluție extrem de inovatoare tip 

”ghișeu unic” care aplică o abordare integrată a gestionării energiei, oferind 

informații, consiliere, consolidarea capacităților, audit energetic, finanțare, 

implementarea soluțiilor de eficiență energetică și monitorizarea impactului.  

•  În data de 17 noiembrie, între orele 10 și 12:30 (CET), SPEEDIER va 

prezenta, printre alte conținuturi, instrumentul său de sprijin pentru evaluare 

energetică, cele mai bune practici și documente de standardizare, formarea 

experților și a IMM-urilor. 

•  Proiecte similare în materie de eficiență energetică DEESME, E2DRIVER, 

ICCEE, INNOVEAS, SMEmPOWER și Triple-A vor fi, de asemenea, parte a 

evenimentului. 
 

Cork (Irlanda), 15 noiembrie 2021. Proiectul SPEEDIER (SME Program for Energy Efficiency 

through Delivery and Implementation of EneRgy Audits) va organiza o sesiune online pe 17 

Noiembrie pentru a-și prezenta rezultatele, lecțiile învățate și concluziile.  

 

Timp de două ore și jumătate, împreună cu membrii consorțiului SPEEDIER vom parcurge 

materialele dezvoltate pe durata proiectului de cercetare: module de instruire, materiale de 

eLearning și aplicații de consolidare a capacității, opțiuni de finanțare, ghiduri de bune practici, 

instrumentele de sprijin pentru evaluarea energetică etc. 

SPEEDIER a colaborat, de asemenea, îndeaproape cu proiecte similare legate de eficiența 

energetică precum DEESME, E2DRIVER, ICEE, INNOVEAS, SMEmPOWER și Triple-A 

proiecte ce vor avea un rol activ și în cadrul webinarului.  

Înscrierea este liberă și  deschisă accesând: https://www.eventbrite.com/e/sme-program-for-

energy-efficiency-speedier-service-final-event-tickets-172849616857 

 

Eficiența energetică a IMM-urilor ca stimulent pentru durabilitate în Europa 
 
Articolul 8 din Directiva europeană privind eficiența energetică (DEE) impune statelor membre 
să instituie stimulente naționale pentru a ajuta IMM-urile să efectueze audituri energetice.  
Întrucât IMM-urile reprezintă 99,98 % din întreprinderile europene și acestea sunt 
responsabile pentru aproximativ 13 % din cererea totală de energie, IMM-urile au un potențial 
enorm de a economisi energia și pot contribui la capacitatea UE 28 de a-și atinge obiectivele 
colective în temeiul DEE de îmbunătățire cu 32,5 % a eficienței energetice până în 2030.  
Până în prezent, puțin din acest potențial a fost realizat și sunt studii care estimează că doar 
25 % dintre IMM-urile din Europa au efectuat un audit energetic iar o serie de studii citează o 
serie de bariere care include lipsa de timp, resurse, expertiză internă, finanțare și caracterul 
prioritar scăzut al eficienței energetice în comparație cu alte nevoi ale întreprinderilor.  

https://speedierproject.eu/
https://www.eventbrite.com/e/sme-program-for-energy-efficiency-speedier-service-final-event-tickets-172849616857
https://www.eventbrite.com/e/sme-program-for-energy-efficiency-speedier-service-final-event-tickets-172849616857


  

 This project has received funding from  

the European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement No  847034 

Articolul 8 din Directiva europeană privind eficiența energetică (DEE) 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 menționează lipsa 
de finanțare sau lipsa subvențiilor drept motiv de inacțiune. În acest context, au fost identificate 
provocările pentru proiectul SPEEDIER. 
 
Despre Speedier  

 

SPEEDIER este o soluție extrem de inovatoare de tip ghișeu unic care aplică o abordare integrată a 

gestionării energiei, oferind informații, consiliere, consolidarea capacităților, audit energetic, finanțare 

și implementare a soluțiilor de eficiență energetică și de monitorizarea impactului.  

Se preconizează că SPEEDIER va contribui la economisirea energiei cu aproximativ 8 GWh/an și 1.280 

tCO2/an. Pe durata de viață a proiectului, SPEEDIER va instrui peste 650 de angajați în cele mai bune 

practici de economisire a energiei.  

Proiectul va consolida capacitatea pentru 50 de experți SPEEDIER.  

Consorțiul SPEEDIER este condus de IERC și este format din 6 Centre de Cercetare și Tehnologie 

(Limerick Institute of Technology, Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Parque Científico 

y Tecnológico Cartuja, Politécnico de Milano și Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), 

3 IMM-uri (Sustainable Innovations, Vertech Group, precum și TFC Research and Innovation Limited) 

și 1 Organizație Neguvernamentală (ONG) - Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția 

Mediului. 


