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innoveas ma na celu podnoszenie 
świadomości i budowanie 
potencjału w zakresie audytu 
energetycznego i związanych 
z nim środków poprawy 
efektywności energetycznej 
w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MŚP).

Rozwój wszystkich potencjałów gospodarczych w 
zakresie oszczędności energii jest podstawowym 
warunkiem osiągnięcia celów europejskiej polityki 
energetycznej i klimatycznej do roku 2030 i 2050.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach jest 
ważnym aspektem w realizacji celów ochrony klimatu przy 
jednoczesnym wzmacnianiu konkurencyjności.

Europejskie MŚP są zwolnione z obowiązku przeprowadzania 
audytów energetycznych, ale gdyby je przeprowadzały, ich 
wpływ byłby bardzo istotny.



Opracowanie programu szkoleniowego w zakresie 
identyfikowania najkorzystniejszych środków 
poprawy efektywności energetycznej dla MŚP.

Tworzenie struktury instytucjonalnej dla realizacji 
celów i utrwalenia wyników  projektu.

Analizowanie barier nietechnicznych dla 
audytów energetycznych.

Innoveas zwraca się do stowarzyszeń, polityków, podmiotów 
instytucjonalnych i instytucji finansowych, ale końcowymi 
beneficjentami projektu są MŚP

Oferta szkoleniowa jest dostosowana do potrzeb 
zainteresowanych stron i obejmuje zarówno Webinaria, jak 
i zindywidualizowane Szkolenia wewnątrzzakładowe oraz 
specjalne Szkolenia dla audytorów Energetycznych.

Celem innoveas jest dotarcie do większości przedsiębiorstw 
i stworzenie społeczności interesariuszy, aktywnie 
uczestniczących w upowszechnianiu działań na rzez poprawy 
efektywności energetycznej w MŚP.

innoveas ułatwia MŚP inwestowanie w efektywność 
energetyczną poprzez:



Koordynatorka projektu innoveas:
Luisa Sileni 
I.I.P.L.E. – Istituto Professionale Edile 
Via del Gomito, 7 I-40127 Bologna 
Tel. +39 051 327605 | e-mail: luisasileni@edili.com

Kontakt dla mediów:
Sabine Alexandre-Klein 
European Science Communication Institute 
Lindenstraße 87 | D-26123 Oldenburg 
Tel. +49 441 779 222 812 | e-mail: sak@esci.eu

Partner polski: 
Katarzyna Rajkiewicz 
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.  
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa 
Tel. +48 22 50 54 615 | e-mail: innoveas@nape.pl

Bądź częścią naszej społeczności i śledź 
nasze postępy !  

Konsorcjum otrzymało finansowanie z Programu Ramowego Unii Europejskiej 
„Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o 
udzielenie dotacji nr 847095.

www.innoveas.eu @EUInnoveas eu-innoveas 


