Intelligent Energy Europe (IEE)

Výber firiem pre účely vykonania
predbežného auditu a komplexného energetického auditu

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. POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE
D. DOSTUPNOSŤ FINANČNÝCH ZDROJOV
E. OCHOTA SPOLUPRACOVAŤ
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Príloha: PRIHLÁŠKA
ENERGETICKÝ AUDIT
Prosíme Vás, poskytnite všetky požadované informácie. Ak má Vaša spoločnosť viac ako jednu prevádzku/pobočku a Vy
máte záujem technickú asistenciu pre niektorú z nich, uveďte túto prevádzku/pobočku v časti 2 tejto prihlášky. Po kontrole a
schválení Vašej prihlášky, Vám partneri projektu PINE doručia “Zmluvu o ochrane dôverných informácií”, ktorá musí byť
podpísaná oboma zmluvnými stranami pred poskytnutím technickej asistencie. Projektové partnerstvo projektu PINE si
vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, akceptovať alebo zamietnuť akúkoľvek prihlášku.

Časť 1: Informácie o spoločnosti
Názov spoločnosti
Adresa

Mesto

Okres

Kontaktná osoba
Telefón

PSC
Titul

Fax

E-mail

Názov pobočky (ak iné ako v časti 1)

Počet rokov existencie:

Počet zamestnancov

Adresa (ak iné ako v časti 1)

Mesto

Okres

Časť 2: Informácie o prevádzke / pobočke

PSC

Oblasť podnikania / priemysel (popíšte a uveďte NACE kód, ak je to možné) :
Časť 3: Výberové kritéria pre predbežný audit / hĺbkový energetický audit

A. OPRÁVNENOSŤ
A.1- Je Vaša spoločnosť MSP ( malý alebo stredne veľký podnik
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 Počet zamestnancov: ...................

A / N

A.3 Ročný obrat: .....................
A / N

A.4 Ste ochotní spolupracovať na projekte?

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 ) ...................................................................
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C. MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE
Euro
C.1 Aké sú Vaše ročné náklady na energiu?
C.2 Myslíte, že náklady na energie tvoria veľkú časť Vašich ročných nákladov?

A / N

C.3 Realizovala Vaša spoločnosť energetický audit v posledných 3 rokoch?
C.4 - Ak Áno – prosím popíšte stručne realizované aktivity a opatrenia

A / N

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

C.5 Má Vaša spoločnosť viac ako jednu prevádzku/pobočku?

A / N

C.6 Ak Áno: Koľko prevádzok/pobočiek?

D. DOSTUPNOSŤ FINANČNÝCH ZDROJOV
D.1 Má Vaša spoločnosť vyčlenený rozpočet pre zlepšenie energetickej
efektívnosti?

A / N

D.2 Ak Áno – aká je výška rozpočtu

E. OCHOTA SPOLUPRACOVAŤ
E.1 Uvažujete o investíciách do energetickej efektívnosti v nasledujúcich 2 rokoch?

A / N

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) Nie viac ako 10 hod.
b) Nie viac ako 30 hod.
c) Nie viac ako 50 hod.
d) Podľa potreby
Časť 4: Ako ste sa dozvedeli o projekte “PiNE” ?

Časť 5: Kontakt na PINE administrátora
Meno a priezvisko

Telefón

Časť 6: Prehlásenie žiadateľa
Ja, dolepodpísaný, prehlasujem že informácie poskytnuté v tejto prihláške sú pravdivé a kompletné.
Beriem na vedomie, že prijatie tejto prihlášky projektovým partnerstvom projektu PINE, nezaručuje
potvrdenie tejto prihlášky a že poskytnutie technickej asistencie závisí od rozhodnutia projektového
partnerstva a následného podpisu „Zmluvy o ochrane dôverných informácií“ oboma stranami.

----------------------------------------Meno a Priezvisko

-------------------------------Podpis

------------------------------Dátum
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