Projectul STEEEP
Proiectul Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance (Suport si instruire
pentru o performanta excelenta privind eficienta energetica) – STEEEP este un proiect cofinantat
din Programul IEE - Intelligence Energy Europe (CIP-IEE-2013).
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incepand cu data de 1 martie 2014.
Parteneri: CCI Belgia, CCI Austria, CCI Estonia, CCI Spania, CCI Franta, CCI Croatia, CCI
Ungaria, CCI Italia, CCI Letonia si CCI Marea Britanie.

Obiectivul general al proiectului este

furnizarea de servicii de training pentru masurarea,

gestionarea, analiza comparativa si monitorizarea consumului de energie totala in 630 de IMM-uri
din 12 tari diferite ale UE.

Obiectivele

specifice ale proiectului sunt definirea unui indicator european al performantei

energetice a IMM-urilor participante, in scopul de a identifica masurile de optimizare si
mecanismele de sprijin cele mai eficiente pentru IMM-uri; realizarea unui proiect-pilot pentru
fiecare tara partenera prin crearea de comunitati locale de energie.
Proiectul se adreseaza firmelor din 3 sectoare (industrie, comert, servicii) care participa la proiect.
Proiectul acorda o atentie deosebita firmelor prin schitarea unei metodologii comune pentru IMMuri pentru a colecta date privind economiile de energie.

Avand in vedere ca proiectul sustine furnizarea de servicii de training pentru masurarea,
gestionarea, analiza comparativa si monitorizarea consumului de energie totala in 630 de IMM-uri
din 12 tari diferite ale UE, se vor implementa activitati de instruire pentru expertii din CCI-uri,
organizarea de intalniri transnationale, instituirea unui helpdesk, instruiri pentru firme, workshop-uri
tematice pentru firme, vizite la companii de expertii CCI, activitati de comunicare si diseminare.
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Activitatile din proiect vor conduce la atingerea indicatorilor stabiliti: 630 firme vor beneficia de
programe de instruire privind energia, realizarea de 9 workshop-uri tematice pentru firme, 34
persoane vor beneficia de instruire privind managementul energiei.
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