LEAP4SME WORKSHOP “ENERGETICKÁ
EFEKTÍVNOSŤ V MALÝCH A STREDNÝCH
PODNIKOCH A JEJ PODPORA”
Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje prvý zo série pol
denných workshopov zameraných na energetickú efektívnosť v malých
a stredných podnikoch (MSP), ktorý sa uskutoční 29.6.2022 v rámci
projektu LEAP4SME financovaného programom HORIZON 2020.
Cieľ: informovať združenia MSP, spolu so samotnými MSP a
organizácie zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou v MSP o
výhodách energetických auditov a ďalšej implementácii odporúčaných
opatrení na úsporu energie a zvýšenie energetickej efektívnosti v
podnikoch.
Kontext: Politický rámec Európskej komisie pre klímu a energetiku
do roku 2050 sa zameriava na energetický prechod, ktorý zásadne
prehodnocuje spotrebu energie. Energetická efektívnosť, ktorá bude
aplikovaná “skôr ako neskôr” výrazným spôsobom zrýchli prechod
na nízkouhlíkové hospodárstvo.Uvedený prechod by mohol podporiť
európske hospodárstvo vďaka zvýšeným investíciám do prelomových
technológií a nízkouhlíkových zdrojov energie, ako sú obnoviteľné
zdroje energie (OZE).

INFORMÁCIE O PROJEKTE

leap4sme.eu

siea.sk/medzinarodne-projekty/
aktualne-projekty/leap4sme/

Tento projekt je financovaný
programom EÚ pre výskum
a inovácie Horizont 2020 na
základe Grantovej zmluvy č.
893924.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
KDE A KEDY?
Miesto

Hybridne - Slovenská inovačná a energetická agentúra alebo online

Adresa

Trnavská cesta 100, Bratislava, 6. poschodie

Čas
Link na
registráciu

9:00 – 12:00
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekOUZ13s-hNEH_2rn-iz7xmtcufMvc44S_POkIqASq-3UjQ/viewform

PROGRAM WORKSHOPU
Čas

Názov

Prezentujúci

9:00-9:20

Úvod a predstavenie projektu LEAP4SME
a jeho doterajších výsledkov

Stanislav Laktiš, SIEA

9:20-9:50

Spotreba energie v MSP, energetické
audity/opatrenia a monitorovací
systém energetickej efektívnosti – nové
funkcionality

Ján Magyar, SIEA

9:50–10:20

Bariéry a potreby MSP a energetická
efektívnosť

Ladislav Piršel, alocons,
s.r.o.

10:20–10:35

Prestávka na kávu

10:35-11:00

Pokročilé technológie a lokálne zdroje –
aplikácie pre budovy v MSP

Daniel Hrčka, Viessmann,
s.r.o. (tbc)

11:00-11:15

LEAP4SME mapovanie národných politík a
schémy podpory

Ján Magyar, SIEA

11:15-11:30

Prípadová štúdia MTS Humenné

Slovenské elektrárne,
energetické služby (tbc)

Aplikácia konceptu “Energia ako služba”
ako riešenia efektívnej dodávky energie v
MSP
11:30-12:00

Diskusia a Okrúhly stôl (observatórium) k
energetickej efektívnosti v MSP

