REPORT O PROJEKTE START2ACT
Projekt realizovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
v spolupráci s Národným energetickým klastrom NEK
Vážení čitatelia a záujemcovia, podnikatelia
Cieľová skupina pre činnosti projektu START2ACT sú začínajúci podnikatelia rovnako ako
vlastníci, manažéri a zamestnanci mladých SME (malých a stredných podnikov), indikatívne
do 5 rokov od dátumu vzniku a to v deviatich európskych krajinách: Belgicko, Bulharsko,
Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko , Rumunsko, Slovensko a Spojené
kráľovstvo.
START2ACT sa snaží pomáhať ľuďom - mladým SME ( a stredným podnikom ) a startupom v celej Európe, aby sa správali energeticky efektívnejšie a účinnejšie využívali
výhody, ktoré im toto správanie prinesie.
Naším poslaním je pomáhať šetriť energiu a náklady na pracovisku i doma pomocou
jednoduchých, ale účinných opatrení.
Segment STARTUP-ov je považovaný za budúcu kostru európskych SME (malých a stredných
podnikov) a veľkých podnikov. Vzhľadom na štruktúru SME (malých a stredných podnikov) v
EU, projekt START2ACT je adresovaný mikro a malým podnikateľom s 5 až do 49
zamestancami. Táto cieľová skupina tvorí podstatnú časť všetkých SME (malých a stredných
podnikov) a to rovných 98%, čo zároveň predstavuje 75% zamestnaných ľudí v sektore
malých a stredných podnikov. Za predpokladu, že tieto dve cieľové skupiny budú aktívne
meniť svoje správanie pri spotrebe energie v každodennom živote a na pracovisku, toto
správanie a činnosti budú takisto viesť k ďalším pozitívnym účinkom a to, že sa táto zmena
správania prenesie i do ich domovov a do celého ich pôsobenia a zmýšľania v živote.
Naším poslaním je pomôcť mladým SME a STARTUP - om šetriť energiu, znížiť ich náklady
zavedením jednoduchých, ale pritom efektívnych opatrení energetickej efektívnosti do
každodennej rutiny. Ponúkame k tomu zdarma poradenské - mentorské a tréningové
aktivity v deviatich krajinách Európy.
Kľúčovou oblasťou invervencie START2ACT na zvýšenie energetickej účinnosti
prostredníctvom zmeny správania sa je kancelárske vybavenie. Kancelárske vybavenie je
najrýchlejšie rastúci spotrebiteľ energie v obchodnom svete a spotrebuje 15% z celkovej
spotreby elektrickej energie v kanceláriách, do roku 2020 predpokladá nárast na 30%.
START2ACT si kladie za cieľ spustiť používanie a využívanie mnohých dostupných
nástrojov a riešení, ktoré ponúkajú veľký potenciál energetických a finančných úspor,
pričom nie sú ešte dostatočne použité z dôvodu nedostatku chápania toho, ako ich
používať v praxi a z dôvodu nedostatočného angažovania ľudí k zmene správania v
každodennom živote.
Okrem toho, START2ACT si kladie za cieľ spustiť udržateľný spôsob nákupu
kancelárskeho zariadenia uplatňovaného v prevádzke podniku, vrátane výberu a
vybavenie miestností (HVAC, osvetlenie, atď.), tovaru a služieb. Prostredníctvom týchto
aktivít, START2ACT chce zasiať kultúru udržateľnej energie do Startupov a mladých MSP.

Napriek tomu každý Startup a MSP spotrebuje relatívne malé množstvo energie pri práci,
pričom spoločný dopad 20 miliónov Start upov a MSP na životné prostredie v EÚ je masívny
a prispieva 64% vplyvom na životné prostredie. Z tohto dôvodu je dôležité aktívne
zapojenie Startupov a MSP k dosiahnutiu cieľa EÚ 20-20-20. STAR2ACT pomôže
zmapovať trhový potenciál pre takmer všetky podniky, aby nákladovo efektívnym
spôsobom znížili ich spotrebu energie.
Manuál prakticky aplikovateľných aktivít ( stručný prehľad pre podnikateľov ):
·
Zistite, ako môžete ušetriť energie a náklady na Vašom pracovisku počas príjemných
spoločných pracovných raňajok organizovaných bezplatne našimi partnermi pod kuratelou
SIEA v jednotlivých vybraných mestách. START2ACT odborníci Vám poskytnú niekoľko tipov
na úsporu energií na pracovisku, zatiaľ čo Vy si vychutnáte kávu a spoznáte sa s ostatnými
účastníkmi. Budete mať možnosť dozvedieť sa viac o bezplatných START2ACT
poradenských službách na mieru pre pracoviská.
·
Prijmite radu šitú na mieru od expertov zo START2ACT v oblasti šetrenia energiou.
Vzdelávacie školenia priamo na Vašom pracovisku - vzdelávacie aktivity pozostávajú z 3
vzdelávacích jednotiek priamo u mladých SME ( malých a stredných podnikov ).
START2ACT energetický expert navštívi podniky a bude rozvíjať školenie na mieru pre ich
konkrétne požiadavky. Prednastavená, ale flexibilná modulárna konštrukcia zaručuje
vysokú účinnosť školenia. Na dosiahnutie maximálneho vplyvu odovzdávaného SME (malým
a stredným podnikom), budú odborníci START2ACT sprevádzať vzdelávacie jednotky priamo
na pracovisku SME s komplexným systémom monitorovania spätnej väzby a budú
podporovať zúčastnené spoločnosti interaktívnymi online platformami vrátane
komplexných databáz poznatkov, modulárnych výučbových systémov vzdelávania ( elearning ) a funkciou "opýtaj sa experta".
o Máte nejaké otázky týkajúce sa energetickej efektívnosti? Pošlite nám svoju otázku a
jeden zo siete našich START2ACT expertov Vám odpovie.
o E-learning: START2ACT virtuálne vzdelávacie prostredie pre zmeny správania sa a nové
technológie na zlepšenie energetickej efektívnosti. Budú Vám ponúkané rôzne moduly
budete mať možnosť získať certifikát START2ACT energetickej efektívnosti.
o Interaktívna sociálna platforma: Platforma Vám dá možnosť spájať sa s ostatnými
ľuďmi zo STARTUP-ov a novozaložených SME (malých a stredných podnikov) a vymieňať si
navzájom skúsenosti, myšlienky, otázky, odpovede, dáta a informácie ohľadom
energetickej efektívnosti a START2ACT.
·
Súťaž úspora energie: mladé SME (malé a stredné podniky) môžu súťažiť proti sebe
a porovnávať svoje úsilie a úspechy v oblasti energetickej účinnosti v práci.
START2ACT začal sériu pracovných raňajok s témami na energetickú efektívnosť pre mladé
SME (malé a stredné podniky) a start upy. Prvá úspešná akcia sa konala vo Winchestri a bola
organizovaná naším partnerom pre UK spoločnosťou Carbon Trust. Ďalšie zo série raňajok
budú nasledovať po celej Európe a budú zastrešené našimi partnermi konzorcia START2ACT.

V priebehu chutných raňajok sa dozviete množstvo informácií o nízko- a bez- nákladových
opatreniach na úsporu energie v pracovnom prostredí, o obstarávaní energeticky
efektívnych zariadení, o hospodárení s energiami v každodennej prevádzke, ako motivovať

zamestnancov šetriť energiu a ďalšie témy týkajúce sa energetickej efektívnosti Vášho
podniku.
Informujte sa o najbližších pracovných raňajkách, podujatiach a konferenciách s témami
na energetickú efektívnosť neďaleko od Vás na mailovej adrese start2act@siea.gov.sk a
navštevujte nás pravidelne na
http://sk.start2act.eu.
Ďalšie podrobnosti sa môžete
dozvedieť aj priamo na adresách a kontaktoch Národného energetického klastra.
Kontakt: SIEA: Ing. Miloš Staštík, projektový manažér
Slovenská inovačná a energetická agentúra, odbor podporných projektov
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Tel.: +421 915 572 153
Fax: +421 253 421 019
E-mail: milos.stastik@siea.gov.sk
www.siea.sk
Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU
Poradenské centrá: Trenčín - Banská Bystrica - Košice
Bezplatná linka: 0800 199 399
www.zitenergiou.sk

