
REALIZACJA AUDYTÓW 
 ENERGETYCZNYCH W CELU 
 POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 

 ENERGETYCZNEJ

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji EU H2020 w ramach umowy nr 893924. Niniejszy dokument 
odzwierciedla jedynie opinie autorów. EASME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

WYZWANIA
MŚP odgrywają fundamentalną rolę w gospodarkach światowych i w gospodarce Europy. Ich zużycie 
energii, chociaż stosunkowo niskie na poziomie indywidualnym, jest wysokie, gdy rozpatruje się je w ujęciu 
łącznym.

Według analiz IEA, MŚP odpowiadają za co najmniej 13% końcowego zużycia energii na świecie rocznie 
(74 EJ) - czyli około 1/3 zapotrzebowania na energię przemysłu i usług.

Oszczędności energii, które można osiągnąć w MŚP, dzięki istniejącym najlepszym dostępnym 
technologiom i praktykom, stanowią do 30% ich zużycia.  Działania w zakresie efektywności energetycznej 
prowadzą do oszczędności energii, mają pozytywny wpływ ekonomiczny na MŚP, a także szereg 
pośrednich korzyści, takich jak: zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zużycie wody, emisję gazów 
cieplarnianych oraz poprawę środowiska pracy.  

BARIERY
Brak wiedzy eksperckiej, czasu i zasobów, a także brak konkretnej i dostosowanej do potrzeb polityki 
w zakresie efektywności energetycznej skierowanej do MŚP często uniemożliwia im przeprowadzanie 
audytów energetycznych i podejmowanie środków oszczędzania energii.

Ponadto tam, gdzie istnieją polityki, często trudno jest dotrzeć do samych MŚP ze względu na ich dużą 
różnorodność zarówno pod względem wielkości, jak i sektora (około 25 mln MŚP w Europie), a także ze 
względu na brak świadomości możliwości inwestycyjnych w MŚP.

DZIAŁANIA
LEAP4SME ma na celu wspieranie decydentów politycznych w tworzeniu skutecznych polityk 
niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej w MŚP.

W jaki sposób? Poprzez ocenę wykonywania audytów energetycznych i opracowanie odpowiednich 
wytycz- nych do ich realizacji.

Rozumiejąc kluczowe potrzeby energetyczne MŚP i istniejące bariery, które blokują drogę do 
efektywności energetycznej, LEAP4SME opracuje odpowiednie wskazówki dla organów krajowych.

Wynik? Przedstawienie sposobu opracowania audytu energetycznego, które są korzystne dla środowiska 
i dla biznesu.

Konsorcjum LEAP4SME składa się z dziewięciu krajowych agencji poszanowania energii z Europy oraz 
partnera marketingowego, które mają na celu przeprowadzenie analizy badań i zaangażowania interesariuszy 
w dziewięciu krajach.
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MŚP ZUŻYWAJĄ 
74 EJ ENERGII



PROJEKT LEAP4SME MA NA CELU WSPARCIE PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH UE W TWORZENIU I ULEPSZANIU POLITYK DLA 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) W ZAKRESIE 
PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW  ENERGETYCZNYCH ORAZ WDRŻANIA 
OPŁACALNYCH I  ZALECANYCH SPOSOBÓW OSZCZĘDZANIA ENERGII.

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU:

• IDENTYFIKACJA PROGRAMÓW KRAJOWYCH
• OCENA ZUŻYCIA ENERGII WEDŁUG SEKTORÓW
• OPRACOWANIE POLITYK REALIZACJI AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Z KLUCZOWYMI INTERESARIUSZAMI
• KONSULTACJE Z DECYDENTAMI POLITYCZNYMI I

STOWARZYSZENIAMI BIZNESOWYMI
• PROPONOWANIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE POLITYK
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CELE LEAP4SME:

• Identyfikowanie głównych barier wzrostu potencjału efektywności energetycznej poprzez realizację
audytów energetycznych.

• Zachęcanie i informowanie przedsiębiorstw o istniejących możliwościach, co jednocześnie wpłynie
 pozytywnie na dyskusję z decydentami.

• Proponowanie rozwiązań dla decydentów w zakresie efektywności energetycznej oraz korzyści
 energetycznych i innych.

• Badanie, analiza i zaangażowanie interesariuszy w obecną dyskusję na temat nowej definicji dla MŚP w
art.  8 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

PODEJMIJ INICJATYWĘ:

Decydenci polityczni

Pozostań na bieżąco z 
najnowszymi szkoleniami 
i wynikami LEAP4SME 
- dzięki regularnym
 informacjom o polityce,
broszurom i szczegółowym
analizom dotyczącym
państw członkowskich
w zakresie korzyści,
jakie mogą przynieść
skuteczne polityki audytu
 energetycznego, są na
wyciągnięcie ręki.

Biznes

Obserwuj działania 
dotyczące tego, w jaki 
sposób Twoja firma, 
stowarzyszenie branżowe, 
czy izba, do której należysz 
może przyczynić się 
do bieżącej dyskusji 
politycznej na temat energii 
i MŚP. Dołącz do naszych 
webinarów, aby dowiedzieć 
się, jak Twoja firma 
może stać się bardziej 
energooszczędna.

Społeczeństwo

Śledź LEAP4SME w mediach 
społecznościowych, aby 
uzyskać informacje dotyczące 
energii i wiadomości o tym, 
jak Europa staje się bardziej 
efektywna energetycznie. 
Obserwuj nowinki w kraju 
dotyczące tego, jak tworzona 
jest polityka energetyczna, 
dzięki której będzie 
można pomóc zarówno 
przedsiębiorstwom, jak i 
środo- wisku.
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