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PIEDALIETIES EIROPAS UZŅĒMUMU KLIMATA KAUSĀ (EUKK)

Enerģijas taupīšanas sacensības maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā!

EUKK ir ES līdzfinansēts projekts, kura mērķis
ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus
(MVU). Šie uzņēmumi kļūst par vadošajiem
uzņēmumiem energoefektivitātes jomā, piedaloties Eiropas mēroga sacensībās un saņemot bezmaksas konsultācijas par enerģijas jautājumiem,
nodrošinot pieredzes apmaiņu par labākās prakses piemēriem starp sacensību dalībniekiem.
INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBĀM
MVU līdz 250 darbiniekiem no Francijas, Īrijas,
Dānijas, Latvijas, Spānijas, Itālijas, Austrijas,
Maltas, Bulgārijas un Vācijas sacentīsies par Eiropas uzņēmuma klimata kausa uzvarētāja titulu. Sacensības tiek uzsāktas 2015. gada janvārī,
kur turpmāko 15 mēnešu laikā, uzņēmumi, kas
piedalīsies sacensībās būs motivēti, īstenot
energoefektivitātes pasākumus birojos un
mainīt darbinieku enerģijas patēriņa uzvedību.
Kopumā 300 MVU piedalīsies no visām valstīm.
Sacensību noslēgumā, EUKK tiks noteikts viens
MVU ar lielāko enerģijas patēriņa samazinājumu
starp dalībniekiem no Latvijas un tiks uzaicināts
piedalīties
EUKK
sacensību
noslēguma

pasākumā Briselē 2016. gadā. No katras projekta
dalībvalsts sacensībās tiks aicināti piedalīties 30
uzņēmumi, no kuriem 10 uzņēmumiem, balstoties uz izstrādāto metodiku, tiks veikti energoauditi, kas kalpos par pamatu energoefektivitātes
pasākumu īstenošanai.
SACENSĪBAS LATVIJĀ
Papildus 30 uzņēmumi no Latvijas arī tiks
novērtēti valsts līmenī. Uzņēmums, kas sasniegs vislielāko ietaupījumu, saņems balvu 2000
EUR apmērā. Iegūtais enerģijas ietaupījums
kalpos, kā labas prakses piemērs citiem MVU.
Uzņēmumi tiks izvēlēti balstoties uz enerģijas
patēriņa datiem un ieviestajiem enerģijas
taupīšanas un darbinieku uzvedības maiņas
pasākumiem. Uzvarētāji būs aicināti piedalīties
EUKK sacensību noslēguma pasākumā Briselē
INTERAKTĪVAIS ENERGOPĀRVALDĪBAS
PORTĀLS UZŅĒMUMIEM
Samazinātais enerģijas patēriņš tiks novērtēts,
izmantojot energopārvaldības datu sistēmu,
kas īpaši pielāgota projekta vajadzībām –
Interaktīvais energopārvaldības portāls (iESA).
Biroju ēkas, kas piedalās sacensībās tiks aicināts
ievadīt datus internetā, iESA portālā, par
enerģijas patēriņu un izmaksām no skaitītājiem
un rēķiniem par enerģiju.
Portālā enerģijas patēriņa un CO2 emisiju dati
tiks novērtēti un salīdzināti ar citiem sacensību
dalībniekiem. Turklāt būs iespējams pievienot arī
energoefektivitātes pasākumus un aktivitātes,
kas īstenotas sacensību laikā, lai novērtētu MVU
progresu.

IEGUVUMI NO DALĪBAS EUKK

JŪSU IEGULDĪJUMS, LAI SASNIEGTU
VISLABĀKOS REZULTĀTUS

• Ieguvumi no bezmaksas konsultācijām par
enerģiju. Brīva pieeja iESA energopārvaldības
sistēmai, kas nodrošina enerģijas ietaupījumu.
Ir iespējams panākt 10 % enerģijas samazināju,
ieviešot pasākumus ar nelielām investīcijām.
• EUKK atbalstīs Jūs sacensību laikā, nodrošinot
gan iekšēju, gan ārēju komunikāciju ar darbiniekiem. Iegūtie rezultāti un informācija
par sacensībām tiks izziņota medijos, bet tiks
informēti arī nozares eksperti. Pateicoties,
plašai informācijas izplatīšanai, Jūsu ieguldījums
energoefektivitātes veicināšanai gan Latvijā,
gan Eiropā kopumā tiks publicēts un to varēs
izmantot Jūsu uzņēmuma korporatīvās sociālās
atbildības mērķu sasniegšanai.
•
Iesaistot
uzņēmuma
darbiniekus
energoefektivitātes jautājumos, tiks nodrošināts,
ka visa uzņēmuma komanda sniegs savu
ieguldījumu enerģijas patēriņa samazināšanai,
vienlaikus uzlabojot savu sajūtu iesaistoties vides uzlabošanas pasākumos.

• Ar mūsu atbalstu būs iespējams veikt enerģijas
patēriņa monitoringu uzņēmumā, izmantojot iESA sistēmu. Mēs Jums palīdzēsim noteikt
enerģijas ietaupījuma mērķus un nepieciešamos
energoefektivitātes pasākumus (apgaismojuma nomaiņa, apkure/dzesēšanas sistēmas,
ventilācijas) to sasniegšanai, kā arī palīdzēsim
veicināt darbinieku enerģijas uzvedības maiņu.
• Viens darbinieks no Jūsu uzņēmuma tiks
norīkots kā EnergoPārvaldnieks un būs galvenā
kontaktpersona, kas atbildēs par sacensību
rīkošanu Jūsu uzņēmumā. Viņam būs jāpiedalās
trīs mūsu rīkotajos semināros, kuru laikā tiks
sniegts atbalsts un motivācija dalībai sacensībās.
• EnergoPārvaldnieks palīdzēs nodrošināt
sacensību mērķu sasniegšanu, iesaistot Jūsu
uzņēmuma darbiniekus. Tiks sagatavoti arī
informatīvie materiāli par dažādām enerģijas
taupīšanas tēmām, kas palīdzēs darbiniekus
motivēt samazināt enerģijas patēriņu. Sasniegtie rezultāti būs redzami tūlītēji, pateicoties iESA
energopārvaldības sistēmai. Turklāt par tiem būs
iespējams sagatavot informatīvos materiālus un
nosūtīt visiem darbiniekiem.
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EUKK ir balstīts uz veiksmīgi īstenota projekta “Eiropas iedzīvotāju klimata kauss” (EEKK) rezultātiem, kas
tika organizēts 10 valstīs un līdzfinansēts no Eiropas Savienības. Šī projekta ietvaros piedalījās gandrīz 10 000
Eiropas iedzīvotāju, kas izmantoja iESA energopārvaldības sistēmu. Dalībnieki sasniedz 5 % samazinājumu
no vidējiem elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņiem. Mājsaimniecība, kas uzvarēja EEKK sacensībās
enerģijas patēriņu samazināja par 50 % attiecībā pret atsauces enerģijas patēriņu.

