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Klimatické zmeny, stále rastúce ceny energií a bezpečnosť pri dodávaní sú hlavné Európské výzvy.
Záväzok úspor vo výške 20% v energetickej účinnosti ilustruje veľkosť tejto výzvy a s plánovanou
úsporou 40% energií pre budovy je to obrovská príležitosť pre rozvoj trhu v službách energetickej
účinnosti (EES).
V tejto súvislosti je ESCO riešenie unikátne. Uľahčenie mimozdrojového hospodárenia s energiou
umožňuje ESCO-u dosiahnuť úspory energie v nákladovo neutrálnom prístupe pre majiteľov budov.
Energetické spoločnosti rozvíjajú trh so službami .
Projekt ChangeBest sa snaží pochopiť ako a do akého rozsahu sa môže tento trh ďalej rozvíjať:

Energy Efficiency Services
ChangeBest Conference
25 January 2012, London
UK



Aké sú vhodné obchodné stratégie a nádejné služby



Aký je politický rámec vhodný pre stimulovanie vývoja trhu



Akým smerom by mohli napredovať energetické spoločnosti a ESCO.

Je nám veľkým potešením, že konečný výsledok projektu ChangeBest je súčasťou Európskej
konferencie ESCO 2012.
ESCO Europe 2012 je najväčšia európska konferencia spájajúca 200+ ESCO spoločnosti,
profesionálov pre hospodárenie s energiou, tvorcov vládnej politiky, finančníkov a poskytovateľov
technického riešenia, ktorí chcú rozvíjať projekty energetickej účinnosti. Tohtoročná konferencia
prinesie najlepšie postupy v zabezpečení financovania a tiež efektívneho nasadenia riešení v
projektoch.
Tento spravodaj obsahuje program konferencie a detailnejšie informácie o sekcii “Good practice
business models”, kde budú prezentované výsledky projektu ChangeBest.
Pre viac informácií a možnosti registrácie, navštívte webové stránky www.esco-europe.com a
www.changebest.eu.

Promoting the development of an energy
efficiency service (EES) market –
Good practice examples of changes in
energy service business, strategies, and
supportive policies and measures in the
course of the implementation of
Directive 2006/32/EC on Energy
End-Use Efficiency and Energy
Services
01 July 2009 – 30 June 2012

Tešíme sa na stretnutie s Vami na konferencii ESCO Europe 2012!
S pozdravom,

Claudio Rochas
Ekodoma
ChangeBest
Conference
Organiser

Felix Suerkemper
Wuppertal Institute
ChangeBest
Project Coordinator

Wolfgang Irrek
HRW
ChangeBest
Project Coordinator

Anthony Pohl
Synergy
ESCO Europe 2012
Conference
Manager
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ESCO EUROPE 2012

KONFEREČNÝ ROZVRH

Streda
25 Január 2012
Dopoludnia
Hlavné rokovania:
Identifikácia úloh
energetických služieb v
dosahovaní energetických
cieľov 20/20

Popoludní

Dopoludnia

Praktické náhľady zo
skúseností zákazníkov

Identifikácia vznikajúcich
ESCO trhov a príležitostí

Good practice business
models

Stratégia okrúhlych stolov:
zlepšovanie zákazníckeho
ROI a výkonu

SEKCIA 2: GOOD
14.00-14.30

Štvrtok
26 Január 2012
Popoludní

Zabezbečenie
financovania a uľahčenie
investícií v energetických
účinnostiach

PRACTICE BUSINESS MODELS

Návrhy služieb energetickej účinnosti k ziskovým obchodným prípadom
 Objavovanie nových a ziskových služieb energetickej účinnosti


Prehľad novoobjavených a testovaných služieb energetickej účinnosti v
priebehu projektu ChangeBest



Ponaučenie z projektu: Kľúčové poznatky z inovatívnych obchodných
prípadov testovaných v ChangeBest
Wolfgang Irrek, Professor for Energy Management and Energy Services at
Ruhr West University of Applied Sciences (HRW), Germany.
14.30 – 15.30

Šírenie dobrej praxe z prípadových študií ChangeBest predstavujúcich nové
ziskové služby energetickej účinnosti pre vstup na nové trhy a expandovanie
ponúk služieb
 Čiastočný a úplný marketing služieb energetickej účinnosti pre veľké trhy –
strategická energetická účinnosť aplikovaná v Lokaenergi’s v Dánsku
Erik Gudbjerg, Director, Lokalenergi, Denmark


Môžu “Biele certifikáty” stimulovať rozvoj a marketing EES v rozvíjajúcich
sa trhových segmentoch?
Aktivity EDF a kooperačných partnerov na francúzskom trhu B2B a B2C
Paul Baudry, Senior Researcher, EDF, France


Prípad CMI Greenline Europe: EES a strojárstvo pre spracovateľský
priemysel (SMI)
Christian Constant, Sales Manager, CMI Greenline Europe, France
15.30 – 16.00
16.00 – 17.30

25-26 January 2012  UK

Poobedná prestávka
Nové užitočné služby energetických účinností pre nových trhových účastníkov
zameraných na prvé výnosy zo služieb energetických účinností
 Nahradenie konvečného svetla s LED osvetlením pre rozvoj služieb
energetických účinností – Prípadová štúdia nového hráča na trhuArquiservice’s EES v Portugalsku
Carlos Samora. CEO, Arquiservice, Portugal


Znovuvynájdenie kolesa vo verejnom sektore? Pilotný projekt pre 2,000
verejných ESCO tendrov plánovaných Španielskou vládou
Jose Antonio de Lama Toledo, Director of Energy Services, CLECE, Spain


Adresovanie finančných výziev: Prípadová štúdia komplexnej rekonštrukcie
bytových domov rodín v Lotyšsku
Eric Berman, Chairman of the Board, RENESCO, Latvia.

FINAL EVENT
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THE FOLLOWING
PROJECTS
SUPPORTED BY THE
INTELLIGENT
ENERGY FOR
EUROPE
PROGRAMME ARE
ALL DEALING WITH
ENERGY
EFFICIENCY
SERVICES:

SEKCIA 2 GOOD

PRACTICE BUSINESS MODELS

Táto sekcia bude zameraná na výsledky ChangeBest projektu:
•

Ponaučenie zo stratégií ako rozvíjať nové EES

•

Ponaučenie zo stratégií ako vytvárať užitočné EES

•
•

Diskusia a odporúčania na tému: ”Ako v budúcnosti urýchliť rast trhu EES”
Spolupráca sietí EES: profesionálov a spoločností v Európe

Sekcia je zameraná na rôzne oblasti zákazníckych segmentov.
Prvá časť sa sústreďuje na energetické spoločnosti rozvíjajúce EES pre zákaznícke segmenty od
energeticky náročného priemyslu až po domácnosti; od samotných ESCO spoločností až po rôzne
typy spolupráce so súkromnými partnermi.
Druhá časť sekcie sa zameriava na nových účastníkov trhu. Zahrňuje rôzne oblasti aplikácie a
sektorov. Ďalej poskytuje informácie pre verejné, ktoré môžu byť inšpiratívne pre účastníkov
konferencie.

WWW.MINUS

3.ORG

HLAVNÉ MOTÍVY ChangeBest PROJEKTU POČAS
KONFERENCIE
Málorozvíjajúce sa trhy EES: poskytovatelia EES môžu byť úspešní dokonca aj v týchto trhoch
Šance pre začiatočníkov: Skúsený personál je dôležitý pre úspech, ale aj napriek tomu môžu
začiatočníci rozvíjať výnosné EES
WWW.FRESH

-PROJECT.EU

Inovatívne kooperačné štruktúry: Ak nemôžete poskytovať plné EES, realizácia celého hodnotového
reťazca môže byť prepojená s inými účastníkmi trhu a zakazníkmi
Energetické spoločnosti v EES biznise: Energetické spoločnosti majú obnovený záujem a dobré
argumenty pre vstup a expandovanie do EES biznisu

W W W

.P ERMA NE N T - PROJE C T .EU

Malé EES môžu byť výnosné ak sú úspory dostatočne vysoké na pokrytie nákladov zahrňujúce tiež
transakčné náklady alebo ak sú dosiahnuté ďalšie výhody
Kreatívny marketing: Kreatívne myšlienky pre úspešné marketingové kampane.
Biele certifikačné schémy (White certificates): môžu stimulovať produktový rozvoj a marketing nových
služieb v sektoroch zatiaľ neriešených.

W WW

.

PR O M E TH EU S

-

I E E

.

EU

Top manažment a jeho aktívna podpora pre EES: nutný impulz pre rozvoj EES zo strany vedenia
spoločnosti.
Úspech rozvoja EES závisí od vhodných systémov financovania a zdieľania rizík.

WWW.ESOLI.ORG

WWW.BIOSOLESCO.ORG
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Contact for further information:
Wolfgang Irrek, project coordinator, Institute
Energy Systems and Energy Business |Ruhr West
University of Applied Sciences.
Tel. +49 (0)208 882 54 - 838
Fax +49 (0)208 882 54 – 834
Mail: wolfgang.irrek@hs-ruhrwest.de

We’re on the Web!
www.changebest.eu

Claudio Rochas, editor
Ekodoma
Noliktavas 3-3
LV1010 Riga,
Latvia
Phone: +371 6 73 23 212
Fax: +371 6 73 23 210
E-mail: claudio@ekodoma.lv
The authors are solely responsible for this
publication. It does not represent the opinion of
the European Community and the European
Community is not responsible for any use that
might be made of data appearing therein. Access
to and use of the contents in this publication is at
the user‘s own risk. Damage and warranty claims
arising from missing or incorrect data are
excluded. The authors bear no responsibility or
liability for damage of any kind, also for indirect or
consequential damages resulting from access to
or use of this publication.
IEE/08/434/SI2.528383

PA R T N E R I P R O J E K T U :
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy
e7 Energie Markt Analyse GmbH
BSREC - Black Sea Regional Energy Centre
SEVEn
Energy Piano
ESB - Energy Saving Bureau
ARMINES EDF – Electricity of France
ASEW HELESCO S.A.
REACM - Regional Energy Agency of Central Macedonia
eERG - Politecnico di Milano - Energy Department
Ekodoma
ECN - Energy research Centre of the Netherlands
KISE - Krakow Institute for Sustainable Energy
ISR – University of Coimbra
CESYS - Center for Energy Systems
IJS - Jozef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre
ESCAN, S.A.
ULUND - Lund University

Germany
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