Factsheet European Enterprises’ Climate Cup

BLIV EN DEL AF EUROPEAN ENTERPRISES’ CLIMATE CUP (EECC)
En europæisk energisparekonkurrence for små og mellemstore virksomheder!
Dyst mod andre europæiske virksomheder i at spare
på energien på kontoret og bliv europæisk energifrontløber. Den europæiske energisparekonkurrence
EECC tilbyder gratis rådgivning og vejledning, og din
virksomhed får mulighed for at promovere sin energieffektivitet og bæredygtighed i hele Europa.
DEN EUROPÆISKE KONKURRENCE
Banen er kridtet op til, at små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte i Frankrig, Irland,
Letland, Spanien, Italien, Østrig, Malta, Bulgarien,
Tyskland og Danmark skal konkurrere i European
Enterprises’ Climate Cup. Igennem 15 måneder (fra
maj 2015) kan din virksomhed få hjælp til at gennemføre energibesparende tiltag på kontoret samt til
at motivere medarbejderne til at spare på energien.
Det er målet at inddrage mindst 300 små og mellemstore europæiske virksomheder i konkurrencen,
svarende til 30 virksomheder per deltagende land.
Ved konkurrencens slutning vil EECC efter nærmere

kriterier udvælge de tre virksomheder, som har formået at spare mest energi i Europa. EECC overrækker
præmien ved en ceremoni i Bruxelles i 2016.
DEN NATIONALE KONKURRENCE
I hvert land udpeges en national vinder, som ud over
at modtage en attraktiv præmie, vil blive promoveret
som et godt eksempel for andre små og mellemstore
virksomheder. Ved udpegelsen af vinderen vil der blive lagt vægt på de aktuelle energibesparelser. Men
der bliver også set på de konkrete energibesparende
tiltag og nye vaner blandt de ansatte. Alle nationale
vindere inviteres til den europæiske prisoverrækkelse.
DEN INTERAKTIVE ENERGISPAREKONTO TIL
ENERGILEDELSE
Energibesparelserne vil blive evalueret ud fra et online værktøj – den ”Interaktive Energisparekonto”,
der stilles frit til rådighed for de deltagende virksomheder. På baggrund af oplysninger fra regninger og
målere kan programmet evaluere og sammenligne
virksomhedernes energiforbrug og CO2 udledning, og
således også hjælpe dem med at holde styr på deres
forbrug. Udviklingen i energiforbruget kan relateres
til indtastede oplysninger om gennemførte energibesparelser, hvorved effekten af de enkelte tiltag kan
synliggøres. De indtastede data og informationer vil
slutteligt blive brugt til at afgøre, hvilken virksomhed
der skal vinde konkurrencen. Virksomhedernes ret til
databeskyttelse vil til en hver tid blive respekteret.

FORDELE FOR VIRKSOMHEDER VED AT DELTAGE
I EECC:
• Gratis energirådgivning gennem vejledninger,
workshops, løbende rådgivning samt den Interaktive
Energisparekonto.
• Fri adgang til den Interaktive Energisparekonto,
der kan overvåge og evaluere dit energiforbrug samt
synliggøre effekten af dine energibesparelser.
• 10 af de deltagende virksomheder i hvert land
vil få tilbudt et gratis energigennemsyn på kontoret.
• EECC kampagnen vil gennem konkurrencen støtte
din virksomhed i den nødvendige interne og eksterne
kommunikation. Takket være den omfattende formidlingsindsats i kampagnen kan din virksomheds
engagement i energieffektivitet og bæredygtighed
blive synliggjort i både Danmark og Europa, og kan
samtidig indgå som en del af virksomhedens Corporate Social Responsibility (CSR) strategi.
• EECC kan bidrage til at motivere virksomhedernes ansatte til at støtte op om energieffektive tiltag,
hvorved de deltagende virksomheder vil have mere
garanti for at nå deres energisparemål.

SÅDAN DELTAGER DU I EECC
• Konkurrencen er åben for alle private små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte.
• Deltagende virksomheder forventes at gennemføre energisparetiltag i deres kontormiljø, herunder
adfærdsændringer blandt deres kontorpersonale.
• Som deltagende virksomhed skal du udpege en
Energimanager som kontaktperson og som samtidig skal fungere som facilitator for gennemførelse
af energisparetiltag i virksomheden i samarbejde
med EECC. Energimanageren vil blive indbudt til tre
nationale workshops med henblik på træning samt
udveksling af erfaringer med andre virksomheder.
• Projektet vil løbende tilvejebringe specifikke oplysninger om mulige tiltag samt hjælpe med at motivere
dit kontorpersonale til at gennemføre energisparetiltag og adfærdsændringer. Effekten af gennemførte
energibesparelser kan synliggøres for personalet og
ledelsen via den Interaktive Energisparekonto.
• Der skal indberettes månedlige måleraflæsninger
for henholdsvis el og varme. Endvidere skal du informere om gennemførte tiltag gennem konkurrenceperiodens 15 måneder, og helst løbende for at kunne
relatere det til udviklingen i dit energiforbrug.
• Den Interaktive Energisparekonto stilles gratis til
rådighed for din virksomhed gennem konkurrencen.
Ovennævnte indberetninger skal foretages gennem dette værktøj. EECC kan dog tilbyde at håndtere dette. Endvidere kan der importeres data fra intelligente målere.

European Enterprises‘ Climate Cup bygger på den succesfulde europæiske kampagne ”European Citizens‘ Climate Cup
(ECCC)” som omfattede 10 europæiske lande. Over 9.000 europæiske husstande deltog i denne energisparekonkurrence, herunder 300 danske. Den Interaktive Energisparekonto blev her også brugt som værktøj. Deltagerne sparede i
gennemsnit 5% af deres varme og elforbrug, og de vindende husstande i ECCC havde årlige energibesparelser på helt
op til 50%.
DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS… Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage i European Enterprises’ Climate
Cup er du velkommen til at kontakte en af nedenstående personer:
Kaj Leonhart Petersen • EC Network, Aarhus • klp@ecnetwork.dk • Tel.: + 26 12 24 32 / 86 13 80 56
Pernille Nøddekær • EC Network, Aarhus • pno@ecnetwork.dk • Tel.: + 61 77 39 11 / 32 50 88
Thomas Jensen • Det Syddanske EU-Kontor • thj@southdenmark.be • Tel.: +32 22 34 68 52 / +32 477 779 103

