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Kritéria pre výber firiem
V každej partnerskej krajine projektu PINE, technickí partneri projektu a nimi nominovaní
“skauti” zabezpečujú komunikačnú kampaň na podporu malých a stredných podnikov (MSP), aby
prijali opatrenia vedúce k úsporám energií prostredníctvom implementácie aktivít projektu PINE.
Projektoví partneri oslovujú širokú škálu priemyselných malých a stredných podnikov. Vyzývajú ich
k tomu, aby profitovali z energetických auditov realizovaných v rámci projektu PINE.
V prvej fáze projektu sa zisťuje potenciál pre energetické audity, kde prostredníctvom
predbežného auditu analyzujeme skutočný technický stav v malých a stredných podnikoch. Predbežný
audit bude realizovaný na vzorke 40 malých a stredných podnikov v každej krajine. To nám poskytne
prehľad o využívaní energie, zadefinuje oblasti najväčšej spotreby a poukáže na potrebu hĺbkového
auditu.
Po vykonaní predbežných auditov bude na základe ich výsledkov vybraných pre účely
hĺbkového auditu 20 zo 40 firiem. Hĺbkové audity budú vykonané technickým partnerom, „Stavebnou
fakultou Technickej Univerzity v Košiciach” v spolupráci s “Prešovskou regionálnou komorou
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory“.
Iba 20 priemyselných MSP môže profitovať z hĺbkového energetického auditu, obsahujúceho
prehľad energetických tokov a identifikáciu slabých miest vo firemných priemyselných procesoch, kde
dochádza k najväčším stratám energie.
Za účelom výberu MSP pre implementáciu komplexného hĺbkového auditu a za účelom
získania prehľadu energetickej diagnostiky veľkého počtu spoločností, pripravili sme dotazník
pozostávajúci z 5 výberových kritérií a vyhodnocovacej tabuľky pre získanie vhodných spoločností pre
vykonanie energetických auditov v rámci projektu PINE.

VÝBEROVÉ KRITÉRIA:
A. OPRÁVNENOSŤ
B. OBLASŤ POSOBENIA MSP
C. MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE
D. DOSTUPNOSŤ FINANČNÝCH ZDROJOV
E. OCHOTA SPOLUPRACOVAŤ
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A. OPRÁVNENOSŤ
A.1

Je Vaša spoločnosť MSP ( malý alebo stredne veľký podnik) ?

A/N

Hlavný faktor určujúci či je spoločnosť MSP podľa odporúčania 2003/361 EU je počet zamestnancov (< 250) a obrat (≤ € 50 m )
alebo účtovná súvaha celkom (≤ € 43 m).

A.2
A.3

Počet zamestnancov: ...................
Ročný obrat: .....................

A.4

Ste ochotní spolupracovať na projekte?

A/N

B. OBLASŤ POSOBENIA MSP
B.1

Patríte do nasledujúceho odvetvia hospodárstva:

priemyselná výroba?

A/N

B.2

Do ktorej oblasti hospodárstva patríte?
* Potraviny
- Oleje a tuky, Ovocie a zelenina, krmné zmesy pre zvieratá
- Pekáreň, pečivo, výroba vína, sušenie, udenie výrobkov z mäsa.
* Železo / kovy
- Stroje, nádrže, všeobecné vybavenie, .
- Spracovanie kovov a povrchové úpravy.
* Chemický priemysel
* Neželezné prírodné zdroje
- Sklársky priemysel
- Keramika, dláždice, tehly
* Textil
* Plasty
* Iné ( uveďte ) ...................................................................

C. MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE
C.1
C.2

Aké sú Vaše ročné náklady na energie?
………..Euro
Myslíte, že náklady na energie tvoria veľkú časť Vašich ročných nákladov?
A/N

C.3
C.4
C.5
C.6

Realizovala Vaša spoločnosť energetický audit v posledných 3 rokoch?
Ak Áno – prosím popíšte stručne realizované aktivity a opatrenia
Má Vaša spoločnosť viac ako jednu prevádzku/pobočku?
Ak Áno: Koľko prevádzok/pobočiek?

A/N
A/N
…….

D. DOSTUPNOSŤ FINANČNÝCH ZDROJOV
D.1
D.2

Má Vaša spoločnosť vyčlenený rozpočet pre zlepšenie energetickej efektívnosti?
Ak Áno – aká je výška rozpočtu
….... Euro

A/N

E. OCHOTA SPOLUPRACOVAŤ
E.1

Uvažujete o investíciách do energetickej efektívnosti v nasledujúcich 2 rokoch?

A/N
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E.2
Realizovať energetický audit znamená, že budete aktívne spolupracovať pri poskytnutí
údajov, dokumentov, atď.
Koľko času ste ochotní venovať podpore energetického auditu vo Vašej spoločnosti?
a)
b)
c)
d)

Nie viac ako 10 hod.
Nie viac ako 30 hod.
Nie viac ako 50 hod.
Podľa potreby

Vyhodnocovacia tabuľka
Za účelom výberu najvhodnejších spoločností pre projekt, pripravili sme pre Vás schému, ktorá musí byť
použitá pre výber spoločností, ktoré budú participovať na projekte a profitovať z predbežného a následne
komplexného energetického auditu
Časť (A) “Oprávnenosť” musí poukázať, že prihlásená spoločnosť je oprávnená participovať na projekte,
tým že spadá do skupiny “MSP”. Časť B a C obsahuje popisné údaje, ktoré pomôžu zadefinovať profil
spoločnosti a jej reálny potenciál.
Otázky

Vyhodnocovací kľúč

B.2 Do ktorej oblasti
hospodárstva patríte?

Odvetvie s nízkou energetickou náročnosťou 1bod
Odvetvie so strednou energetickou náročnosťou 2body
Odvetvie s vysokou energetickou náročnosťou 3body
Vypočítajte % celkového ročného nákladu na energie z
ročného obratu (C1/A3). Ak je to percentuálne:
• viac ako 9%
4 body
• v rozsahu 7 % - 9% 3 body
• v rozsahu 4 % - 6% 2 body
• v rozsahu 1 % - 3% 1 bod
• menej ako 1 %
žiaden bod
Ak Áno -2 body

C.1 Aké sú vaše ročné náklady
na energie? ..... €

C.2 Myslíte si, že náklady na
energiu tvoria veľkú časť vašich
ročných nákladov? Áno / Nie
D.1 Má Vaša spoločnosť
vyčlenený rozpočet pre
zlepšenie energetickej
efektívnosti? Áno / Nie
D.2 Ak Áno, aká je výška
rozpočtu? ..... €

E.1 Uvažujete o investíciách do
energetickej efektívnosti v
nasledujúcich dvoch rokoch?
Áno / Nie

Max.
Points
body
__/3
__/4

__/2

Ak Áno -5 bodov

__/5

Vypočítajte aké % z ročného obratu predstavuje rozpočet pre
zlepšenie energetickej účinnosti (D2/A3). Ak je to
percentuálne:
• viac ako 1%
3 body
• v rozsahu 0.6 % - 1%
2 body
• menej ako 0.5 %
1 bod
Ak Áno -5 bodov

__/3

__/5
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E.2 Koľko času ste ochotní
venovať podpore energetického
auditu vo Vašej spoločnosti?
a)
b)
c)
d)

nie viac ako 10 hodín
nie viac ako 30 hodín
nie viac ako 50 hodín
koľko bude potrebné

CELKOVÝ VÝSLEDOK

Čím viac , tým lepšie:
• odpoveď a - žiaden bod
• odpoveď b -1 bod
• odpoveď c - 2 body
• odpoveď d - 3 body

__/3

MAXIMÁLNY MOŽNÝ VÝSLEDOK:

___/25
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