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Economisiți energie: Acum mai mult ca niciodată!

În contextul unor crize multiple, proiectul GEAR@SME devine cu atât mai
important

În prezent, găsirea unor soluții și măsuri este un subiect principal de dezbatere la
Bruxelles pentru a contracara creșterea prețurilor de energie în Europa.
Creșterea prețurilor la energie, schimbările climatice și, în cele din urmă, pandemia
COVID-19 pot afecta negativ întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Având în vedere
sezonul intunecat, când se consuma o cantitate deosebit de mare de energie, ar fi util
ca IMM-urile sâ întocmească nu doar un bilanț anual, ci și unul energetic.

Pentru noi, echipa GEAR@SME, este o confirmare a faptului că serviciile și beneficiile pe
care le oferim sunt de interes. . Cu ajutorul nostru, IMM-urile își pot reduce consumul
de energie și, astfel, pot economisi costuri și reduce emisiile CO2. Pentru unii, acest
lucru poate părea o prioritate mai puțin importantă pe termen scurt în vremuri
economice dificile. Cu toate acestea, factorii decizionali ai IMM-urilor nu ar trebui să
subestimeze economiile pe termen lung.
În consecință, anul 2021 a fost dificil pentru echipa GEAR@SME în contextul pandemiei,
dar totuși bogat în evenimente. Am reușit să publicăm manualul, să organizăm
numeroase workshop-uri online în Italia, Germania, Olanda și România și să realizăm
analize energetice în IMM-uri. Un moment special pentru echipa noastră internațională
a fost prima întâlnire fizică de proiect, care a avut loc la Bologna, în septembrie. Pentru
un proiect european ca al nostru, aceasta este o oportunitate importantă de a
consolida coeziunea în cadrul consorțiului.
În plus, așteptăm deja cu nerăbdare activitățile viitoare din noul an. Începând cu luna
Ianuarie vor avea loc cursuri de formare pentru partenerii de încredere. De exemplu, la
20 ianuarie, în Olanda se va organiza un curs pe tema "Beneficiile multiple ale soluțiilor
de eficiență energetică". Pe scurt, putem spune: economisirea energiei: Acum mai mult
ca niciodată!
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