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ККЕП накратко…
• Европейско състезание за пестене на енергия, което
има за цел да привлече 300 малки и средни
предприятия в 10 страни;
• Национални конкурси за избор на национални
енергийни лидери;
• 3 европейски и 10 национални награди за МСП,
връчени в рамките на церемония по награждаване в
Брюксел (в средата на 2016 г.);
• Кампании за КСО и за служител на МСП.

ККЕП предоставя …
• Индивидуални енергийни консултации за МСП,
10 одита на място във всяка страна;
• Онлайн енергиен мониторинг и управление чрез
използване на онлайн инструмент за интерактивна
енергоспестяваща сметка (iESA);
• Връзки с обществеността, корпоративната социална
отговорност и медийни дейности;
• Пестене на енергия и разходи: 7% чрез ниски
инвестиционни мерки (електричество и отопление /
охлаждане).

Кой участва?
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Целева група
Малки и средни предприятия
• До 250 служители, от
всички сектори;
• Офис пространство;
• Служителите на МСП най-важната аудитория.

Защо МСП?
• 99% от всички предприятия
в ЕС са МСП;
• Дефицити в енергиен
мониторинг и управление;
• Енергийната ефективност е
важна за
конкурентоспособността на
националните и глобалните
пазари.

Цели
Мотивация на 300 МСП за участие (по 30 в 10 държави)
• Ползи за корпоративния имидж (концепции за КСО и ПР);
• Безплатен енергиен мониторинг и консултации (> 30 одити на място);
• Запазване на работните места.
7% пестене на енергия и намаление на CO2
• Съдействие за приоритизиране на подобрения за енергийната
ефективност;
• Мотивация на служителите за промени в поведението;
• Измеримост чрез Сметка за пестене на енергия (инструмент за
мониторинг).
Разпространение на информация и кампании за 1000 малки и средни
предприятия
• Уеб сайтове, социални медии, флаери, плакати, т.н.;
• Интерактивни приложения за е-обучение по ЕЕ.

Принос на участниците
Оценка:
• Ежемесечно въвеждане на данни в инструмента за енергиен
мониторинг iESA;
• Предоставяне на сметките за енергия;
• Попълване на въпросник за енергиен одит;
• Проследяване на потреблението на енергия в iESA .
Изпълнение:
• Дефиниране на подобренията на енергийната ефективност
(технически и поведенчески);
• Назначаване на енергиен агент (EA), като контакт на ККЕП;
• EA посещава семинарите на ККЕП за ЕЕ и мотивация на служителите.
Комуникация:
• Мотивация на служителите за промени в поведението чрез
използване инструментите на кампанията;
• Информация за ККЕП по вътрешните комуникационни канали;
• Споделяне на успешни истории с екипа.

Сметка за пестене на енергия (iESA)
Моля, заменете с вашия национален екран на iESA !!!!

Онлайн система за енергиен
мониторинг:
• Електричество;
•

Отопление и охлаждане;

•

Вода;

•

Индивидуални сметки за
МСП;

•

Показатели, оценяващи
успеха в енергоспестяването;

•

Гарантирана защита на
данните.

Мерки за пестене на енергия
•

Ефикасно осветление;

•

Избягването на загубите в режим
standby;

•

Ефективно отопление /охлаждане;

•

Пестене на вода;

•

Енергоспестяващи прибори;

•

Енергоефективна IC технология
(компютри, факсове, принтери,
сървъри, т.н.);

•

Местна храна (нисък въглероден
отпечатък);

•

Практики, прилагани в дома.

Комуникационна дейност в офиса
• Специални теми относно мерките за енергийна
ефективност, публикувани в комуникационните канали
на компаниите (интранет, списание, писма);
• Енергийният агент информира и съветва служителите
пряко;
• Специални събития в предприятията (климатична
закуска или обяд, встъпителни събития, конкурси на
отдели, стимули);

• Инфо-материали като приложения за е-обучение,
листовки, плакати, стикери.

Външна комуникация
•

Уебсайтове на кампанията
(специални енергийни теми);

•

Социални медии;

•

Работа в мрежа с
потвърждения;

•

Съобщения за пресата
(встъпителни, специални
енергийни теми, победители);

•

Съдържание за концепции за
КСО на предприятията.

Оценяване на победителите
Критерии за оценка

Жури

•

Европейско жури, съставено от
един национален представител
от всяка страна.

•

•

На европейско ниво:
Дейности за енергийна
ефективност и спестявания в
предприятията;
На национално ниво:
европейски критерии за
оценка и допълнително .....
да се добави от партньорите;
Оценка въз основа на анализ
на базата данни iESA и на
допълнителни проучвания

•

Потвърждение на
европейски критерии за
оценка.

•

Потвърждение на 3-мата
европейски победители в
конкурса.

Награди
• Енергоспестяващи устройства или оборудване на
стойност 2000 € за всеки национален шампион;
• Европейски трофей за европейските победители;
•

Церемония по награждаване в Брюксел (2016г.);

• Разпространение на успешните примери на
европейско и национално ниво.

Важни потвърждения за подкрепа
Климатичната купа предполага сътрудничество с
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Промишлени и търговски камери;
Занаятчийски камери;
Сдруженията на МСП;
Мрежи за КСО;
Синдикати;
НПО;
Медии;
Платформи за енергийна ефективност;
Enterprise Europe Network;
Общини.

Подкрепа за сътрудничество
Подкрепящите могат да допринесат за:
• Разпространяване на информация за Климатичната купа чрез
своите канали за комуникация;
• Представяне на ККЕП на своите членове, клиенти и т.н.;
• Директно адресиране към МСП по време на събития или чрез лични
контакти;
• Публикуване на прессъобщения за ККЕП;
• Публикуване на новини за ККЕП на уеб сайтове, в списания,
електронни писма;
• Свързването към ККЕП уебсайтове.

Потвържденията за подкрепа ще бъдат качени на
националните уебсайтове на ККЕП.

Времеви график
От март 2014 до август 2016 година
• Фаза I: Подбор на МСП и разработване на проект
на кампанията, онлайн инструменти, уеб сайтове,
информационни материали (от март 2014 до
февруари 2015 г.);
• Фаза II: Кампанията включва offline- и online
дейности (от март 2015 до юни 2016 г.);

• Фаза III: Оценка (от май до август 2016 г.).
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Цялата отговорност за съдържанието на този
материал се носи от авторите. То не отразява
непременно мнението на Европейския съюз. Нито
EAМСП, нито Европейската комисия, са отговорни за
възможното използване на информацията, съдържаща
се в него.

