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Oportunități pentru IMM-urile din Berlin: Berlin Energy
Agency ajută la economisirea energiei
Berlin - Creșterea prețurilor la energie și noile cerințe impuse pentru combaterea
schimbărilor climatice pot reprezenta o provocare pentru întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-uri) și pentru întreprinderile nou înființate. Prin urmare, Berlin Energy Agency
GmbH (BEA) oferă consultanță și o serie de servicii gratuite pentru IMM-uri și
întreprinderi nou înființate din zona metropolitană a Berlinului, pentru economisirea
energiei. În cadrul proiectului finanțat de UE, GEAR@SME, IMM-urile pot participa la
workshopuri și traininguri, dar și să beneficieze de servicii de consultanță internă
directă. De exemplu, companiile pot beneficia de evaluări energetice pentru a
determina potențialul de economisire a energiei.
"În prezent, căutăm companii din zona Berlinului care doresc să ni se alăture pe calea
eficienței energetice și a combaterii schimbarilor climatice", spune managerul de
proiect Palmira Ugarte Berzal. "Încă există mult potențial nefolosit pentru combaterea
schimbărilor climatice în rândul IMM-urilor care trebuie descoperit" a adăugat aceasta.
Acest lucru ar putea fi benefic pentru întreprinderi, mai ales având în vedere prețurile
foarte ridicate ale energiei din prezent. Berlin Energy Agency oferă consultări
personalizate și întâlniri directe:
Pentru IMM-uri:
•
•
•
•
•
•
•

Analiză iniţială privind potenţialul
fotovoltaic
Evaluarea curbei de sarcină
(energie electrică)
Evaluări energetice
Neutralitate climatică
Nivelul emisiilor de gaze cu efect
de seră în IMM-uri
Eficiența energetică ca parte a
strategiei corporative
Combaterea schimbărilor
climatice

© Gear@SME

Pentru administratorii de rețele și de
parcuri industriale:
• Formare privind beneficiile multiple
ale măsurilor de eficiență energetică
• Formare privind formarea unei rețele
de eficiență energetică
• Formare privind proiectele de
eficiență energetică colective
• Instrumente de analiză a consumului
de energie
• Bază de date cu bune practici în
materie de eficiență energetică
• Portal online
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"IMM-urile ne pot contacta și pot beneficia de un serviciu adaptat la nevoile lor
individuale", spune Ugarte Berzal, "Le arătăm companiilor cum pot economisi energie
cu investiții și eforturi mici și le explicăm cum pot măsura singure cât de sustenabil sau
prietenos cu mediul este IMM-ul lor". Toate serviciile sunt gratuite pentru IMM-uri,
deoarece GEAR@SME este un proiect finanțat de UE.
Următorul workshop online din cadrul GEAR@SME "Formare privind beneficiile
multiple ale măsurilor de eficiență energetică" va avea loc miercuri, 23.3.2022.
Sunteți invitați să vă înregistrați aici. Participarea este gratuită.
Manualul GEAR@SME prezintă serviciile de consultanță oferite de Berliner
Energieagentur în cadrul acestui proiect: Manualul Gear@SME
Contact:
Palmira Ugarte Berzal
Unternehmensbereich Consulting
Telefon
+49 30 29 33 30-54
ugarte-berzal@berliner-e-agentur.de

Inginerul responsabil de proiect, Julie Silvestre, prezintă mai multe informații despre
proiectul GEAR@SME în următorul material video. Aflați mai multe detalii despre proiect
pe site-ul web și pe rețelele de socializare:

Abonează-te la
newsletterul
GEAR@SME

Responsabil comunicare:

Dr. Anna Brüning-Pfeiffer (BEA)
Email: bruening-pfeiffer@berliner-e-agentur.de
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