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Persbericht 

03. februari 2022 

Aanbod voor mkb in Berlijn: Berlijns Energieagentschap 
helpt energie te besparen 

Berlijn - Stijgende energieprijzen en nieuwe eisen inzake klimaatbescherming kunnen 
een uitdaging vormen voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) en startende 
ondernemingen. Het Energieagentschap Berlijn GmbH (BEA) biedt daarom gratis 
energiebesparingsconsulten en andere diensten aan voor mkb en startende 
ondernemingen in de regio Berlijn. In het kader van het EU-project GEAR@SME kan het 
mkb deelnemen aan workshops en trainingen, maar ook direct in-house 
adviesdiensten in het bedrijf aanvragen, bijvoorbeeld energietours of energiescans die 
het energiebesparingspotentieel in het bedrijf bepalen. 

"We zijn momenteel op zoek naar bedrijven in de omgeving van Berlijn die samen met 
ons de weg naar energie-efficiëntie en klimaatbescherming willen bewandelen", zegt 
projectmanager Palmira Ugarte Berzal. De energie-ingenieur weet: "Er is nog veel 
ongebruikt klimaatbeschermingspotentieel bij kleine en middelgrote ondernemingen 
dat nog aan het licht moet worden gebracht." Dat kan voordelig zijn voor  bedrijven, 
vooral met het oog op de momenteel zeer hoge energieprijzen. Het Berlijnse 
Energieagentschap biedt de volgende consulten en afspraken ter plaatse aan: 

Voor mkb: Voor netwerk- en 
bedrijventerreinbeheerders: 

• Eerste raadpleging voor PV-
potentieel 

• Evaluatie belastingsprofiel 
(elektriciteit) 

• Energiescans 
• Klimaatrondleidingen 
• Klimaatneutraliteit in mkb 
• BKG-balans in het mkb 
• Energie-efficiëntie als onderdeel 

van de bedrijfsstrategie 
• Klimaatbescherming voor jonge 

werknemers 

• Training in de meervoudige 
voordelen van energie-
efficiëntiemaatregelen 

• Training in de vorming van een 
netwerk om energie-efficiëntie te 
bevorderen 

• Training in collectieve 
energieprojecten 

• Training in  analyse van het 
energieverbruik 

• Database van ’best practices‘ inzake 
energie-efficiëntie 
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• Online portaal ter bevordering van 
het netwerk 

"Het mkb kan contact met ons opnemen en van ons een dienst krijgen die op hun 
individuele behoeften is toegesneden," zegt Ugarte Berzal, "Wij laten bedrijven zien 
hoe zij met weinig investeringen en inspanningen energie kunnen besparen en leggen 
hen uit hoe zij zelf kunnen meten hoe duurzaam of klimaatvriendelijk hun mkb is." Alle 
diensten zijn gratis voor de mkb, aangezien het GEAR@SME-project door de EU wordt 
gefinancierd. 

De volgende online workshop in het kader van GEAR@SME "Training over de 
meervoudige voordelen van energie-efficiëntiemaatregelen" vindt plaats op 
woensdag 23.3.2022. U bent van harte welkom om zich hier in te schrijven. 
Deelname is gratis. 
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