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MŚP kluczem do dekarbonizacji Europy  

Nowy projekt w ramach programu Horyzont 2020 zmniejszy  
luki polityczne, popychając sektor prywatnych przedsiębiorstw 

w kierunku efektywności energetycznej 

Warszawa, 14 Stycznia 2021 – Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt, 

LEAP4SME – Realizacja audytów energetycznych w celu poprawy efektywności 

energetycznej, dąży do poprawy skuteczności polityk dla małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP) w celu poddawania ich audytom energetycznym i wdrażania opłacalnych, zalecanych 

środków oszczędzania energii. 

Według IEA, MŚP odpowiadają za co najmniej 13% globalnego końcowego zużycia energii 

rocznie, a poprawa efektywności energetycznej może przyczynić się do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych na poziomie 40% związanych z energią w ciągu najbliższych 20 lat. Przewiduje 

się, że inwestycje w efektywność energetyczną spadną o 9% w 2020, a w związku z tym 

skuteczna polityka w zakresie efektywności energetycznej jest jeszcze ważniejsza. 

W Europie znajduje się ok. 25 mln MŚP, które stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw, 

dlatego też efektywność energetyczna w MŚP ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 

określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. 

„Naszym celem jest wspieranie decydentów w ulepszaniu obecnego podejścia 

do realizacji audytu energetycznego w MŚP, zgodnie ze specyfiką każdego kraju 

i z głównymi celami Europejskiego Zielonego Ładu”.  

– Enrico Biele, koordynator projektu, ENEA, Włochy 

Konsorcjum projektu LEAP4SME, koordynowane przez ENEA, składa się z dziewięciu 

krajowych agencji energetycznych z Austrii, Chorwacji, Grecji, Włoch, Malty, Polski, Portugalii, 

http://www.leap4sme.eu/
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020
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Słowacji i Wielkiej Brytanii. W krajach tych znajduje się 41% MŚP z całej Europy. Pozwoli to 

zapewnić niezbędny wkład do podjęcia działań przeciw nieprawidłowościom w polityce. 

Projekt LEAP4SME będzie promował 

istniejące możliwości dla MŚP poprzez 

szkolenia i warsztaty w każdym kraju 

partnerskim. Ułatwi to dyskusję 

z decydentami, czego rezultatem będą 

jasne i skuteczne zalecenia dotyczące 

polityki.  

LEAP4SME opracuje  krajowe strategie 

realizacji audytów energetycznych 

z uwzględnieniem interesariuszy 

w całej Europie, tak aby zapewnić 

bardziej energooszczędną przyszłość. 

Kluczowe słowa 
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), 
efektywność energetyczna, oszczędność energii, audyty energetyczne, polityka, EUROPA 

 

Kontakt 
 

Partner projektu LEAP4SME w Polsce 

Anna Wierzchołowska-Dziedzic 

Kierownik projektu | KAPE S.A. 
awierzcholowska@kape.gov.pl   

Koordynator projektu LEAP4SME  

Enrico Biele 

Executive Project Coordinator | ENEA 
enrico.biele@enea.it  
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