VÝZVA
Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a vo svetových ekonomikách
zohrávajú zásadnú úlohu. Globálne je ich spotreba energie vysoká, hoci na individuálnej úrovni je relatívne
nízka.
Podľa analýzy Medzinárodnej Energetickej agentúry tvoria MSP najmenej 13% globálnej ročnej konečnej
spotreby energie (74 EJ) – je to asi jedna tretina dopytu po energii v priemysle a službách.

25MILIÓNOV MSP V EÚ REPREZENTUJE
99% VŠETKÝCH PODNIKOV

CELOSVETOVO SPOTREBUJÚ MSP
74 EJ ENERGIE

NAŠICH 9 NÁRODNÝCH AGENTÚR
POKRÝVA 41% MSP V EURÓPE

MSP TVORIA 2-3
ZAMESTNANOSTI V EURÓPE

Potenciál úspor energie, ktorý by bolo v MSP možné dosiahnuť s použitím najlepších dostupných
technológií a postupov, dosahuje úroveň až 30%.
Opatrenia v oblasti energetickej účinnosti vedú k úsporám energie, ktoré majú pozitívny ekonomický vplyv
na MSP, a k nepriamym výhodám, ako je znižovanie tvorby odpadu, spotreby vody, emisií skleníkových
plynov a zlepšenie pracovného prostredia.

BARIÉRY
Nedostatok expertízy, času a zdrojov, spolu s nedostatkom špecifických a na mieru šitých politík
zameraných na energetickú efektívnosť v MSP im často zabraňuje podstupovať energetické audity a
realizovať energeticky efektívne opatrenia.
Na druhej strane, tam kde politiky existujú, tam sú ťažkosti s dosahom na MSP kvôli ich vysokej veľkostnej
a sektorovej rôznorodosti (okolo 25 miliónov v Európe) alebo je problém s nedostatkom povedomia o
investičných príležitostiach a možnostiach financovania.

Konzorcium LEAP4SME zahŕňa deväť európskych národných energetických agentúr a komunikačného partnera
za účelom vykonania výskumných analýz a zapojenia stakeholderov a dotknutých strán v deviatich krajinách.

PRÍSTUP
Cieľom LEAP4SME je podporovať tvorcov politík pri vytváraní efektívnych politík potrebných na uľahčenie
dosiahnutia energetickej účinnosti v MSP.
Ako? Prostredníctvom posúdenia a vývoja vhodných schém pre energetické audity.
Na základe pochopenia kľúčových energetických potrieb MSP a existujúcich prekážok, ktoré blokujú
cestu k energetickej účinnosti, bude môcť LEAP4SME poskytnúť účinné a relevantné poradenstvo
národným orgánom.
Výsledok? Politiky energetického auditu, ktoré sú dobré pre životné prostredie a skvelé pre podnikanie.

Tento projekt je financovaný z programu Horizont 2020 pre výskum a inovácie pod grantovou zmluvou č. 893924. Tento dokument
vyjadruje len autorov pohľad. Výkonná Agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) nie je zodpovedná za akékoľvek použitie
informácií, ktoré obsahuje.

POLITIKY ENERGETICKÝCH
AUDITOV ZVYŠUJÚCE
ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ

LEAP4SME SI KLADIE ZA CIEĽ PODPOROVAŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY PRI
ZRIAĎOVANÍ ČI ZLEPŠENÍ ÚČINNÝCH POLITÍK PODPORUJÚCE MALÉ A
STREDNÉ PODNIKY (MSP), ABY PODSTÚPILI ENERGETICKÉ AUDITY A
REALIZOVALI NÁKLADOVO EFEKTÍVNE A ODPORÚČANÉ OPATRENIA NA
ÚSPORU ENERGIE.

AKTÉRI

Chýbajúce
politiky v
oblasti
energetických
auditov

BARIÉRY

TO BUDE DOSIAHNUTÉ:
• ZMAPOVANANÍM NÁRODNÝCH PROGRAMOV
• ZHODNOTENÍM SPOTREBY ENERGIE PODĽA SEKTOROV
• VYTVORENÍM INOVATÍVNYCH POLITÍK ENERGETICKÝCH AUDITOV
V SPOLUPRÁCI S KĽÚČOVÝMI STAKEHOLDERMI A DOTKNUTÝMI
STRANAMI
• INTERAKCIOU V TVORCAMI POLITÍK A PODNIKATEĽSKÝMI
ZDRUŽENIAMI A ASOCIÁCIAMI
• NÁVRHOM POLITICKÝCH OPATRENÍ
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Mapovanie
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Zahrnutie stakeholderov
do prebiehajúcej debaty

Smernica o
energetickej efektívnosti

PODPORA MSP

Zníženie
emisií CO2

BENEFITY

Tvorcovia politík

LEAP4SME OBJECTIVES:
•

Identifikovať hlavné bariéry za účelom uvoľnenia potenciálu opatrení energetickej účinnosti
prostredníctvom odporúčaní vyplývajúcich z energetického auditu

•

Mobilizovať a informovať stakeholderov zo súkromnej sféry o existujúcich príležitostiach, čím uľahčíme
diskusiu s tvorcami politík

•

Navrhnúť riešenia pre tvorcov politík pre schémy energetickej účinnosti s dôrazom na energetické a
neenergetické benefity

•

Preskúmať, analyzovať a zapojiť stakeholderov a zainteresované strany do aktuálnej diskusie o novej
definícii MSP v rámci Článku 8 Smernice o energetickej efektívnosti

ZAPOJTE SA
Tvorcovia politík

Podniky

Občania

Zostaňte v kontakte s
najnovšími školeniami a
zdrojmi z LEAP4SME - s
pravidelnými stručnými
informáciami o politikách,
informačnými letákmi a
špecifickými analýzami
relevantnými pre členské
štáty - výhody, ktoré môžu
priniesť efektívne politiky
energetického auditu,
máte na dosah ruky.

Sledujte aktivity
zapájajúce stakeholderov
a zainteresované strany
zamerané na to, ako
môže Váš podnik alebo
obchodné združenie
prispieť k súčasnej
politickej diskusii o
energetike a MSP. Pripojte
sa k našim webinárom
a zistite, ako sa môže
vaše podnikanie stať
energeticky efektívnejším.

Sledujte LEAP4SME na
sociálnych sieťach, aby
ste získali informácie o
tom, ako sa Európa stáva
energeticky efektívnou.
Sledujte novinky o
progrese vašej krajiny
vo vytváraní politík,
ktoré pomáhajú nielen
podnikom, ale hlavne
životnému prostrediu.
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