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Eficiența energetică, o condiție sine-qua-non pentru competitivitatea
IMM-urilor industriale
Reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,
partener în cadrul proiectului SMEPlus (Improving policy instruments to
increase the energy efficiency in industrial SMEs – Îmbunătățirea instrumentelor
de politică în vederea creșterii eficienței energetice a IMM-urilor industriale), au
participat la cea de-a doua întâlnire transnațională a proiectului care a avut loc
în orașele Eisenstadt și Pinkafeld din regiunea Burgenland (Austria), în perioada
4-6 martie 2020.
Partenerii (din Austria, Italia, Germania, Olanda, România, Spania și Suedia) au
analizat situația politicilor privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor industriale
din Austria, beneficiind de sprijinul partenerului austriac, reprezentat de către
Organismul pentru Management Regional Burgenland gmbH dar și al celorlați membri
coorganizatori, respectiv Centrul de Cercetare din Burgenland, Universitatea de Științe
Aplicate din Pinkafeld și Centrul European pentru Energie Regenerabilă din Güssing.
Întâlnirea transnațională a debutat cu un atelier de lucru cu privire la nevoile identificate
privind programele de eficiență energetică la nivelul IMM-urilor industriale:
- identificarea de soluții care să conducă la valorificarea optimă a finanțărilor de tip
grant, acordate IMM-urilor pe termen mediu și lung (partenerul din Austria a subliniat
ca principală problemă existentă în regiune faptul că o mare parte din întreprinderile
care obțin finanțare își delocalizează activitatea după o perioada relativ scurtă de timp,
exportând astfel toată plus valoarea creată în regiune);
- crearea de instrumente de finanțare inovative (prin combinarea surselor clasice de
finanțare cu unele moderne și flexibile – spre ex. factoring);
- implementarea de instrumente care să ajute la reducerea riscurilor asociate
investițiilor.
Întâlnirea de lucru a permis partenerilor să participe la vizita de studiu organizată în
cadrul campusului de cercetare al Universității de Stiinte Aplicate din Pinkafeld, ocazie
cu care au fost prezentate:
- laboratorul mobil Energetikum care are la bază standardul de realizare a unor
construcții (atât rezidențiale cât și non-rezidențiale) care se autosusțin din punct de
vedere energetic, având un consum de energie aproape inexistent; concomitent au
putut fi vizionate operațiunile de funcționare ale laboratorului mobil Energetikum în timp
real (sisteme de control și management ale resurselor energetice, sisteme de stocare
și materiale compozite utilizate);
- pompe de caldură, ca sursă alternativă de producție a energiei termice, cu impact
minim asupra mediului înconjurător;
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- acțiuni care să faciliteze tranziția către o economie cu emisii de carbon scăzute în
cadrul regiunii Burgenland (Eco-Energy-Land).
La finalul programului au fost purtate discuții libere între partenerii și stakeholderii
participanți în vederea realizării schimbului de opinii și know-how cu privire la modelele
de bună practică prezentate în scopul identificării de potențiale soluții de îmbunătățire
a propriilor instrumente de politică privind eficiența energetică a IMM-urilor industriale.
În următoarea perioadă, partenerii din cadrul proiectului vor organiza evenimente de
comunicare și vor selecta exemple de bune practici pe care le vor utiliza pentru a pune
în aplicare un plan de acțiune care va conduce la implementarea unei politici în
vederea creșterii eficienței energetice la nivelul IMM-urilor industriale, din fiecare
regiune parteneră.
Viitoarea întâlnire din cadrul proiectului va avea loc în regiunea Sud-Vest Oltenia
(România), în acest an, ocazie cu care partenerii vor prezenta exemplele de bune
practici selectate, care vor conduce la îmbunătățirea politicilor regionale.
Mai multe despre proiectul SMEPlus
SMEPlus își propune să contribuie la atingerea obiectivului UE privind creșterea eficienței energetice a
IMM-urilor. Schimbul de experiență și know-how cu actorii relevanți, reprezintă cea mai bună modalitate
de a găsi soluții pentru a crește implicarea IMM-urilor în îmbunătățirea eficienței energetice. Prin urmare,
parteneriatul constituit prin proiect va contribui la: îmbunătățirea politicilor energetice prin schimbul și
compararea instrumentelor de politică regională din cele șapte regiuni; elaborarea la comun a unor
planuri de acțiune pentru politicile regionale care să sprijine implementarea programelor de eficiență
energetică și să valorifice potențialul IMM-urilor din sectorul industrial; schimbul de informații și
experiență care să contribuie la sprijinirea părțile interesate (stakeholderi) în implementarea planurilor
de acțiune regionale stabilite pentru depășirea barierelor.
Proiectul SMEPlus este implementat de 7 parteneri:
 Universitatea din Gävle, Suedia – Lider de proiect: //hig.se/
 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, România: //www.adroltenia.ro/
 Provincia Groningen, Olanda: www.provinciegroningen.nl
 Guvernul La Rioja, Spania: www.larioja.org
 Casa de Energie e.V., Germania: www.house-of-energy.org
 Organismul pentru Management Regional Burgenland gmbH, Austria: www.rmb.at
 Ministerul Dezvoltării Economice, Italia: //www.sviluppoeconomico.gov.it

https://www.interregeurope.eu/smeplus/
Twitter @plus_sme https://twitter.com/plus_sme. Hashtags #SMEPlus #interreg #interregeurope
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCm-WHXje6CgYK3hwPrFwtMQ
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