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Sammanfattning

European Renewable Energy Council (EREC) anser att förnybar energi kan ge arbete 
till mer än 2 miljoner medborgare i Europa och vara en ledande marknad med en 
omsättning på hundratals miljoner euro år 2020.

Små och medelstora företag samt mikroföretag som levererar tjänster med förnybar 
energi och energieffektivisering står inför stora utmaningar. Å ena sidan utvecklas 
marknaden ojämnt. Behovet av gröna energitjänster kan variera avsevärt beroende 
på den lokala ekonomin, regionalpolitiken och den globala prisutvecklingen 
på fossila bränslen. Å andra sidan förväntar sig kunder som är villiga att byta till 
förnybar energi och energieffektivisera sina hem en tillförlitlig kvalitet på tjänsterna 
och att installationerna med ny teknik fungerar problemfritt.

För att lyckas på den växande marknaden för gröna energitjänster måste företagen 
möta dessa behov. Om tjänsterna utförs med den kvalitet som kunderna förväntar 
får man nöjda kunder som dels kan rekommendera företagen, dels uppmuntra 
andra kunder att gå över till grön teknik.

Branschorganisationerna kan stötta de små och medelstora företagen 
med skräddarsydda utbildningar, goda exempel från andra länder, 
kommunikationsaktiviteter och kvalitetsgranskning. Som oberoende aktör kan de 
bidra mycket till att bygga förtroendefulla relationer.

Politiker har en nyckelroll för att stötta marknaden för gröna energitjänster. Kraftfullt 
ekonomiskt och juridiskt stöd kan stimulera förverkligande av grön teknik.
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Tillkännagivande
Den här publikationen är framtagen i projektet PROMETHEUS (www.prometheus-iee.
eu). Den är resultatet av ett gemensamt arbete under ledning av AEE och producerades 
i samarbete med alla partner i projektet PROMETHEUS. Den finns även på bulgariska, 
engelska, franska, grekiska, italienska, rumänska, slovenska, spanska, tyska och 
ungerska. 

PROMETHEUS ska bidra till att
• Förbättra organisation och marknadsnärvaro för små och medelstora företag 
som erbjuder gröna energitjänster.
• Öka tillförlitligheten hos de energitjänster som erbjuds.
• Öka kundernas förtroende för små och medelstora företag som erbjuder gröna 
energitjänster.
• Underlätta kommunikationen mellan leverantörer och kunder.
• Sprida teknik för förnybar energi och energieffektiva lösningar.

Prometheus delfinansieras av programmet Intelligent Energy Europé, IEE 
(http://ec.europa.eu/energy/intelligent). Elva partner från 10 EU-länder 
deltar. Projektet startade i juni 2009 och pågår till och med maj 2012. 

Författare
Reiner, I. (Editor) 2012. QUALITY, COOPERATION, COMMUNICATION: 
Measures to strengthen Small and Medium Enterprises in the Market of Green 
Energy Services

Design & genomförande
Werner Ressi at ressi graphics | www.ressi.co.at
Rapporten färdigställdes maj 2012

Friskrivningsklausul
Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i denna publikation. Den företräder 
inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen 
ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i den.
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PROJEKTET        
PROMETHEUS
Projektet 
PROMETHEUS 
går ut på att 
stötta små och 
medelstora företag 
(SME-företag) 
som arbetar med 
energieffektivisering, 
effektiv 
energianvändning 
och förnybar energi. Det 
har bidragit till en bättre 
organisation och marknadsnärvaro, 
att öka kundernas förtroende och att ytterligare sprida förnybar energi och 
energieffektiva produkter.
PROMETHEUS har arbetat med fyra olika sätt att hjälpa företagen att erbjuda gröna 
energitjänster och verka framgångsrikt på marknaden.

 
SME-företag, små och me-

delstora företag, definieras som företag 
med färre än 250 anställda och med en års-

omsättning på högst 50 miljoner euro, samt en 
balansräkning som inte omsluter mer än 43 mil-

joner euro De delas in i tre grupper: mikroföretag 
(0–9 anställda), små företag (10–49 anställda) 

och medelstora företag (50–249 anställda). Det 
finns 23 miljoner SME-företag i EU. Av dessa 
är närmare 93 % mikroföretag, 6 % småföretag och 
knappt 1 % medelstora företag4.

SME-företagen agerar inom en rad sektorer i EU:s ekonomi, 
varav 22,2 % i tjänsteproduktion. Närvaron i olika ekono-

miska sektorer varierar mellan medlemsländerna. De 
är ingen homogen grupp, men de har många 

gemensamma drag och möter liknan-
de problem med att uppfylla 

miljöprestanda. 

Kampanjen
”Lita på din leverantör”

Kundernas förtroende för att 
de ska få pålitliga tjänster 
utförda av kvalificerade 

installatörer ökar.

Kvalitetsmodell
Metoder och redskap för 

att leverera tjänster av hög 

kvalitet till kunderna studeras 

och analyseras, med målet att 

föreslå en möjlig EU-modell.

Bildande av
kluster

Stöd till små och medelstora 

företag i aggregering och 

klusterbildning genom 

utbildning, riktlinjer, 

nätverkande och hjälp med att 

skapa nya gröna energikluster.

 
Marknadsstrategier

Analys av goda exempel från 

Europa visar konkret hur 

organisationer och kluster med 

små och medelstora företag kan 

definiera och implementera 

politiska, ekonomiska och 

marknadsföringsstrategier.
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MARKNADEN FÖR GRÖNA ENERGITJÄNSTER
Projektet Prometheus kom till för att öka och stödja små och medelstora företag som 
arbetar med förnybar energi. I grunden handlar det om att ge dem möjlighet att ta 
sig in på marknaden för förnybar energi och energieffektivisering. Det kan tyckas 
självklart att den fungerar bra med tanke på den pågående klimatförändringen, men 
både hos leverantörer och konsumenter finns en diffus misstro till följd av bristande 
transparens och kvalitet hos en del av de tjänster som levereras i branschen.

Det viktigaste som åstadkommits i det här projektet är att ha bidragit till att minska 
förvirringen och bristen på förtroende som karaktäriserat marknaden för gröna 
energitjänster och i många fall hindrat kunderna att köpa installationer, tillverkning 
och tjänster för förnybar energi, energieffektivisering och effektiv energianvändning.

PROMETHEUS har nått målet genom att formulera en kvalitetsmodell för upplevd 
kvalitet av gröna energitjänster och ge rekommendationer som kan användas av 
branschorganisationer och andra beslutsfattare.

De små och medelstora företag som deltagit i projektet har fått ökad transparens för 
sina tjänster och fördjupat förtroende från kunderna samt möjlighet att delta i nya 
energikluster.

Förutom att nå ut till organisationer som tar tillvara de små och medelstora företagens 
intressen har man genomfört en kampanj för att informera allmänheten och bli mer 
synliga.
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MÅLGRUPPER 
Mikroföretag samt små och medelstora företag som arbetar med 
förnybar energi och energieffektivisering

Mikroföretag samt små och medelstora 
företag som erbjuder kvalificerade 
energitjänster på områdena 
energieffektivisering och förnybara 
energisystem har fortfarande långt kvar 
till att utnyttja hela sin potential. De är 
intresserade av att bredda sin marknad för 
installationer, energicertifiering av byggnader 
och andra tjänster kring hållbar energianvändning. 

I början av projektet blev det tydligt att många företag har svårt att hitta nya kunder 
och att möta marknadens krav. Ett stort hinder är att det saknas starka organisationer 
för företagen i branschen, vilket kan leda till bristande transparens och stor förvirring 
kring tjänsternas kvalitet.

Det finns också ett starkt behov av att utveckla nätverk av aktörer för hållbar energi 
(även myndigheter, banker, konsumentorganisationer m.fl.) och där har SME-
företagens branschorganisationer ett bra läge för att utveckla dessa nätverk. 

Företagen behöver också mer av kvalificerad fortbildning för att kunna garantera 
transparenta tjänster av hög kvalitet. Med detta som utgångsläge nådde projektet 
PROMETHEUS några av sina mål vilket ledde till förbättringar.  

Resultaten bidrog sammantaget till en bättre organisation och marknadsnärvaro 
för företagen som levererar gröna energitjänster. Prometheus visade att företagens 
tillförlitlighet och kundernas ökade förtroende för företagen ökar parallellt. Att 
hjälpa tillgångs- och efterfrågesidan att mötas och kommunicera med varandra 
gynnar ökad användning av förnybar energi och energieffektiva produkter.
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NYCKELELEMENT SOM STÄRKER MARKNADEN 
FÖR GRÖN ENERGI OCH DESS FÖRETAG

Mikroföretag samt små och medelstora företag arbetar dagligen med idéer för 
att förbättra sina affärer och tjänster på marknaden för gröna energitjänster 

En uppgift för Prometheus var att titta efter tillgängliga strategier och verksamheter i 
Europa och hitta det gemensamma för framgångsrika program för att öka förtroende 
och förbättra marknadsvillkoren för företag som arbetar med gröna energitjänster.

Nuförtiden är det inte svårt att hitta information, man kan hitta det mesta på internet. 
Det gäller också förnybar energi. Den stora frågan för små och medelstora företag 
är när de ska få tid och personella resurser att hitta aktiviteter som kan användas för  
att främja deras affärer. Det är här branschorganisationerna kan komma in och ge 
värdefullt stöd till sina medlemsföretag.

Under den första fasen i Prometheus letade vi fram många program och aktiviteter 
som handlar om förnybar energi och energieffektiviseringstjänster. Vi fokuserade 
på marknadsföringsaktiviteter, ekonomiskt stöd, statligt stöd, lagar och regler samt 
organisationsstruktur. Mer än 50 strategier och initiativ har utvärderas och finns i 
Verktygslådan, en databas på internet.  

Att lära av andra: samla befintlig kunskap
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De fem viktigaste drivkrafterna för att stärka marknaden för gröna  
energitjänster

Statliga initiativ där regeringen och lokala och regionala styren spelar en central 
roll för att skapa förutsättningar för nya företag att växa och frodas. Prometheus 
beskriver 30 projekt – lokala, regionala och nationella – med initiativ för att förbättra 
villkoren för små och medelstora företag på marknaden för gröna energitjänster.

Finansiella initiativ kan vara mycket kraftfulla när det gäller att skapa möjligheter 
för entreprenörer, ge incitament till investerare och säkerställa att senaste teknik 
blir konkurrenskraftig på dagens marknad. Prometheus beskriver 29 projekt med 
exempel på detta. Finansiella iniativ som baseras på ett stabilt juridiskt regelverk 
som säkerställer att investeringen blir effektiv kan leda långt när det gäller att stärka 
marknaderna för förnybar energi och gröna energitjänster. Det kan leda till stora 
språng i teknisk kunskap.

Legala initiativ har direkt påverkan på sektorerna förnybar energi och gröna 
energitjänster i länderna och hjälper företagen att utvidga befintliga och skapa nya 
marknader. Starka, stimulerande initiativ bygger alltid på ett solitt och logiskt juridiskt 
regelverk som skapar en tillförlitlig bas att bygga aktiviteter på. Prometheus beskriver 
15 legala initiativ med starka statliga eller finansiella inslag. Det är samverkan mellan 
många beståndsdelar och aktörer som gör ett projekt framgångsrikt.

Organisatoriska initiativ omfattar aktiviteter av oberoende aktörer som energikontor, 
kluster, nätverk och frivilligorganisationer. Prometheus beskriver 24 exempel som 
visar hur regionala aktörer kan forma den lokala ekonomin genom att ta fram en 
tydlig vision, stötta med sakkunskaper, samla resurser och rikta småföretagens 
arbeten mot gemensamma mål.

Marknadsföringsinitiativ för att identifiera, förutse och tillfredsställa kundernas 
behov på ett lönsamt sätt ingår i marknadskommunikation som är en ledningsprocess. 
Kommunikationen till målgruppen är alltid avgörande för resultatet. Prometheus 
beskriver 26 initiativ med starka inslag av marknadsföring.
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Hitta goda exempel i verktygslådan

Alla goda exempel finns i en databas på 
webben, den så kallade Verktygslådan. Den 
är öppen för alla. Där kan fackföreningar, 
lokal och regional ledning, småföretagarnas 
branschorganisationer, intressenter och 
företagen själva hitta goda exempel på 
strategier och initiativ för att utvidga marknaden 

för gröna energitjänster. Det 
är beskrivningar 

av verkliga 
fallstudier som inte 
bara handlar om initiala marknadshinder och 
lösningar på problemen, utan även förmedlar 
kontakt till de som har goda erfarenheter som kan 

hjälpa branschorganisationer att hitta användbara 
idéer och ta efter framgångsrika strategier för sina 

regioner och företag.

Man kan söka i databasen med tre olika kriterier – 
nyckelord, land och typ av energitjänst. Fyra ytterligare 

kriterier kan läggas till i avancerad sökning – geografisk region, 
slutanvändare, område för initiativet och vem som genomfört den.

När man valt en fallstudie kommer man till en sammanfattning med följande innehåll:

• Vilket var målet för initiativet?
• Vad handlade det om?
• Hur påverkar det de små och medelstora företagen?
• Kontaktuppgifter och länk till att ladda ner en detaljerad beskrivning.

http://www.prometheus-iee.eu/toolbox.aspx

”Besök verktygslådan 
och läs om hur andra 

övervunnit hinder, hitta 
kontaktuppgifter och ta 

till er de små detaljerna som är 
så viktiga för att nå fram

gång med program
met.”

”Sök 
bland databasens 

många exempel och välj ut 
de intressanta med hjälp av 
sökkriterierna – eller ögna 

igenom alla beskrivnin
gar och inspireras av 

dem.”
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Rekommendationer som stärker affärer på gröna energimarknaden

Analys av insamlade goda exempel visar fyra gemensamma , avgörande kännetecken 
för framgångsrika projekt. 

Mer information finns i broschyren ”Att stödja små och medelstora företag som 
arbetar med gröna energitjänster. Analys och beskrivning av utvalda projekt, 
program och policyer för att stärka små och medelstora företag på marknaden för 
gröna energitjänster och förnybar energi”. Broschyren ger smakprov på projekt 
och aktiviteter för att stärka små och medelstora företag som arbetar med gröna 
energitjänster och förnybara energisystem.

Där beskrivs också de specifika aspekter som varit framgångsrika i de goda exemplen, 
och de finns samlade i en lista med rekommendationer för hur organsiationer kan 
stötta sina gröna energitjänsteföretag. Broschyren finns även på engelska, italienska, 
spanska, rumänska, franska, tyska, bulgariska, ungerska och slovenska. Den kan 
laddas ner från PROMETHEUS webbplats.1

Observera att i framgångsrika pro
gram finns ofta flera av känneteck
nen eller alla med samtidigt.

stark 
marknad för 

gröna energi
tjänster

nät
verkande

kommuni  
kation

kvalitet

offentlig
administra

tion



11www.prometheus-iee.eu

Kvalitet: nyckeln till kundernas förtroende
En annan huvuduppgift i PROMETHEUS var att skapa en modell som kan användas 
för att implementera system som garanterar kvaliteten på arbete som utförs av små 
och medelstora företag, framför allt energitjänster, och där inräknas även installation 
av system för förnybar energi, åtgärder för energieffektivisering av byggnader, 
energideklarationer m.m. in. 

Målet var att ta fram ett system som kan fungera som en garanti för kunden att 
företaget man valt ingår i en grupp företag som bryr sig om kvaliteten på levererade 
tjänster,har tydlig prissättning och uppträder transparent.

Partnerna i projektet utgick från en analys av metodiken SERVQUAL och bestämde 
sig för att anpassa den till besvärliga situationer de kan möta och prova den i många 
olika situationer för att lära sig hur den fungerar konkret för energitjänster.

Resultatet blev att en modell togs fram, kallad MATES, Modell för att öka 
tillförlitligheten för energitjänster. Denna första teoretiska modell testades av 
partnerna för att kontrollera om den är genomförbar. Resultaten från de lokala 
pilotprojekten samlades in  och man gjorde en SWOT-analys för att diskutera och 
utvärdera dem.
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FYSISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

(utrustning, 
personal,  

kommunikations-
verktyg)

PÅLITLIGHET 
(förmåga att 

leverera utlovade 
tjänster pålitligt 
och noggrant)INLEVELSE 

(tillgänglighet, 
kommunikation, 
kundförståelse)

TILLIT 
(kompetens, 

tillmötesgående, 
trovärdighet, 

säkerhet)

RESPONS
(stark vilja att 

hjälpa kunderna/
användarna och att 

leverera tjänsten 
omgående)

KUNDENS UPPLEVELSE 
AV KVALITET

Analys och utvärdering av resultaten gav en mer konkret uppfattning om vad 
som är nödvändigt för att införa ett system som kan garantera kvaliteten på gröna 
energitjänster utförda av små och medelstora företag.

Att det finns en tredje part som kontrollerar är avgörande: den fastställer regler 
och rutiner för systemet (t.ex. uppförandekoden), utvärderar företagens arbete, 
kontrollerar att alla aktuella standarder är uppfyllda, ordnar utbildning och 
kommunikationsaktiviteter, samlar in och analyserar feedback från kunderna etc. 

Tredje part kan vara en befintlig företagarorgansiation som sköter kontroll av 
arbete utfört av medlemmarna eller en extern part, men ska helst vara en erkänd 
instans som uppfattas som tillförlitlig av konsumenterna. Det kan vara företagens 
egna organisationer, lokala myndigheter, handelskammare och andra institutioner, 
konsumentföreningar, frivilligorganisationer eller energikontor.
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Företagarföreningar bör dock ta tillvara möjligheten att leda dem. Genom att stå för 
denna tillsyn av medlemsföretagens arbete kan företagarföreningarna ännu bättre 
utföra sin roll som referensorgan för både företag och konsumenter och samtidigt 
stimulera företagen att arbeta med högre kvalitetsstandarder, eftersom företag som 
lyckats bra kommer att bereda vägen för andra medlemsföretag som vill förbättra 
kvaliteten på sina tjänster.

Varje enskilt företag ska acceptera den roll som tredje part spelar och att följa 
reglerna. För att kunna hålla reda på överenskommelsen och företagens engagemang 
i att arbeta för ökad kvalitet på sina tjänster ska en uppförandekod godkännas och 
undertecknas av företagen. Den blir inte bara en intern överenskommelse om vilken 
kvalitetsnivå som ska uppnås, utan också ett kommunikationsverktyg för att visa 
kunderna företagens goda vilja att leverera kvalificerade och transparenta tjänster. 

Företagen ska engagera sig i att bättra på sin tekniska kompetens genom att delta i 
fortbildning och kompetensutveckling som ordnas av tredje part. Tredje part ska 
stå för gemensamma kommunikationsverktyg för att marknadsföra företagen för 
slutkunderna (webbplats, gemensam design, kommunikationsmaterial).

Ö
vervakning av m

odellens im
plem

entering

SME
Gröna 

energi-
tjänster

Slut-
användare

Tredje
part

Uppförande-
kod

Teknisk
kompetens
(utbildning)

Feedback 
på upplevd 

kvalitet

Marknadsföring
(webbplats, 

kommunikations-
material
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Feedback på upplevd kvalitet kan hanteras av tredje part som förbereder en metod 
för utvärdering av utförda tjänster (på webben, enkät eller annat). Ett förslag är 
granskning för att verifiera sättet att genomföra kvalitetsarbetet, med hänsyn till 
företagens agerande och feedback från kunderna.

Det finns fördelar både för konsumenter och företag med att göra detta. För 
konsumenterna är det bra att ha tillgång till en tillförlitlig och trovärdig grupp av 
företag, där det garanteras att man infört kvalitetssäkringen och att man kommer 
att ta till sig deras feedback. För de små och medelstora företagen ger det en bra 
möjlighet att skaffa sig en bättre position på marknaden tack vare den trovärdighet 
systemet ger.

Modellen baseras dels på praktisk erfarenhet i goda exempel från olika länder, dels 
på teoretiska modeller (SERVQUAL).

”Vi har inte hittat några kvalitetsgarantier för energiområdet och vi har definierat 
en som skiljer sig från kvalitetsstandarder för produkter och processer (t.ex. ISO-
standard), eftersom vi vill arbeta mer på marknadssidan och för att skapa en 
ömsesidigt förtroendefull relation mellan leverantör och konsument av energitjänster 
och kraften i lokala och lätt igenkännliga kvalitetsgarantier, som välkända och 
trovärdiga parter står bakom”, säger M. Male, koordinator. 
 ”Vi tror att kvalitetsgarantin som vi infört kan vara nyckeln till ökat förtroende hos 
kunderna eftersom den är tillräckligt enkel och flexibel för att användas. Den kan 
anpassas till olika sammanhang och fungera som checklista för dem som vill förbättra 
företagens arbete på ett säkert och tillförlitligt sätt.”
 
En publikation om en gemensam europeisk modell för god upplevd kvalitet, MATES, 
finns på tio språk (bulgariska, engelska, franska, italienska, rumänska, slovenska, 
spanska, tyska, ungerska, och svenska) och kan laddas ner från:

   http://www.prometheus-iee.eu/deliverables.aspx
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Att vara konkurrenskraftig på en marknad för gröna energitjänster i snabb förändring 
och som kännetecknas av instabilitet är en stor utmaning för små och medelstora 
företag. Att aktivt delta i ett kluster kan avsevärt öka konkurrenskraften när det gäller 
innovationer, att kunna erbjuda tjänster och att delta i forskningsprojekt. Företagens 
egna kapacitet kan öka tack vare samverkan mellan medlemmarna i klustret.
Kluster blir allt populärare vartefter det blir tydligt att de är drivande krafter för 
konkurrenskraft och innovation.

Nätverkande är nyckeln till bättre affärer för små och medelstora företag samt 
mikroföretag.

Medlemmar i ett nätverk har många fördelar jämfört med konkurrenterna tack vare 
att de kan samarbeta i projekt och ha regelbunden kontakt med sin partner, planerade 
marknadsaktiviteter, gemensam kvalitetsgaranti och målinriktad lobbying.

Ett starkt nätverk av företag som samarbetar och nöjda kunder är vägen till att behålla 
och förbättra sina affärer. Ett kluster av sammanflätade företag som delar kunder och 
gör affärer tillsammans kan ge en sådan ram för samarbete mellan företagen i en 
viss bransch eller region.

Nätverkande: från konkurrens till samarbete i kluster
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Klusterkonceptet har förts fram ganska nyligen av M. P. Porter2 och det handlar 
egentligen om att fortsätta med ett gammalt koncept där de som arbetar på samma 
område går ihop i en sammanslutning. En sak som kan skilja sig åt mellan ett kluster 
och en mer traditionell sammanslutning är att ett kluster innebär samarbete mellan 
olika aktörer längs försörjningskedjan medan den gamla typen av sammanslutning 
består av enbart företag som konkurrerar om samma affärer. I exempelvis 
ett bioenergikluster kan hela kedjan från skogsägaren till installatören ingå, 
tillsammans med olika biobränsleintressenter, forskningscentrum och policymakers. 
En pelletstillverkare eller en skogsägarförening kan ingå som en klustermedlem. 
Oavsett vad man kallar det så är det en stark drivkraft för konkurrenskraft och 
innovation när man går samman.

I sektorn grön energi där de stora företagen kan ha ett bättre strategiskt läge är det 
viktigt att de mindre företagen går samman. Det finns kluster som visar på de stora 
fördelarna med samverkan mellan små och stora företag, och att konkurrensen där 
leder till bra samarbete.
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Att tillhöra ett kluster kan vara enda sättet för mindre företag att ta del i projekt om 
innovation eller forskning och utveckling eller i en mer omfattande marknadsstrategi. 
Kluster ger möjlighet att finansiera gemensamma aktiviteter och fortbildning som 
ger en kvalitetsstämpel som syns i regionen. 

Läs mer om alla fördelar i vår publikation om kluster, som också tar upp goda exempel 
på gröna energikluster som redan finns runtom i Europa.

Samarbete? Javisst! Men hur börjar man? 

För att få en överblick av det senaste om gröna energikluster i Europa och se hur 
behoven varierar mellan de olika länderna har partnerna i PROMETHEUS analyserat 
detta i sina respektive hemländer. Resultaten så här långt visar vilka länder som 
kommit igång och arbetar aktivt med energikluster och vilka som ännu inte har 
några.

Skiss över kluster bestående av sammanlänkade företag och institutioner

Små och medel-
stora företag

Stora företag

Kommun- eller 
regionledning

Mikroföretag

Finansiella 
institutioner

Forskningsgrupper
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Analysen visar att i de flesta fall har gröna energikluster stöd i starka regionala eller 
nationella strategier. Olika länder har olika strategier för att verka för att kluster ska 
bildas, men gemensamt för dem är någon form av deltagande från offentliga organ. 
Detta är dock inte, vad vi kan se så här långt, någon garanti för att lyckas med att 
bilda kluster. Starkare ledning av kluster och strategisk affärsplanering är avgörande 
för klustrets livskraft på lång sikt. Det kräver ekonomisk uthållighet och förmåga till 
sjävfinansiering. 

För att kunna utforma bra riktlinjer för att skapa aktiva gröna energikluster som stärker 
marknadspositionen för klustermedlemmarna behöver man förstå vad som varit 
framgångsrikt och vad som inte varit det.

Att bilda kluster en en mycket delikat process där de konkurrerande småföretagen till 
en början kan vara försiktiga. När man ska konkurrera utanför regionen är den enda 
framkomliga vägen att man förenar sina krafter. Läs mer om detta i publikationen 
Riktlinjer för att skapa14, 15. Den tar upp råd om hur man kan formalisera processen 
att gå samman, där det är viktigt att man alltid tittar på vad som redan är gjort i 
regionen eller närliggande regioner. Andra råd gäller hur man väljer ledning för 
klustret och skapar en strategi.

Publikationerna kan laddas ner från Prometheus webbplats
 

                       www.prometheus-iee.eu
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En produkt som kunderna inte vet om att den existerar kan aldrig uppfylla deras 
behov. Har man inte kunskap om den blir det heller ingen affär. Kommunikationen 
kan vara den viktigaste delen av marknadsföring, och den kräver en detaljerad 
kommunikationsplan3. 

Hur kommunikation kan bidra till att sälja gröna energitjänster –
verktyg som främjar kundernas förtroende

Kommunikation är ett centralt redskap för att skapa affärer och bredda marknaden. 
Den ser till att fler får information om tjänster som erbjuds och det är viktigt för att få 
affärer. Det är viktigt på vilket sätt det sker. Kommunikation i form av marknadsföring 
ökar framgången. Den kan bestå av PR, närvaro på internet, kundservice, 
säljadministration, loggor, utställningar, sponsorer, utveckling av nya produkter, 
merchandising, marknadsundersökningar och lobbying riktad till politiker. Den 
sträcker sig faktiskt ända till etik, kultur, utbildning och organisationsfrågor, eftersom 
allt detta påverkar image och typ av försäljning hos en leverantör av tjänster eller 
produkter4.

Kommunikation: gör bra saker och prata om det
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Tre steg för att lyckas med kommunikation

Bra kommunikation från mikroföretag samt 
små och medelstora företag sker på tre 
nivåer, internt, mellan aktörer och externt. En 
kommunikationsplan är en bra hjälp, vare sig det 
gäller extern eller intern kommunikation, eller 
formell eller informell kommunikation. Där tar  
man upp frågorna:

1.  Vilka är budskapen?

2. Vilka är mottagarna (kunder, finansiärer,   
 kommunledning, tjänsteleverantörer m.fl.)?  
   

3.  Vad är bästa sättet att nå viktiga mottagare?  
 Hur ska budskapet föras ut och av vem?  

Intern organisatorisk kommunikation

Den interna kommunikationen sker inom de enskilda företagen. En nyckelingrediens 
för att utveckla effektiv kommunikation i en organisation är att var och en tar ansvar 
för att ta upp när det är något de inte förstår och kommer med egna förslag på hur 
man kommunicera mer effektivt. Alla anställda ska känna till den strategiska planen 
med organisationens uppgift, vision, värderingar, strategiska mål och strategier för 
att nå dessa mål.

Grunden för effektiv intern kommunikation

• Håll månadsmöten med hela personalen.
• Informera personalen om den strategiska planen.
• Be om feedback vid möten med personal och ledning.
• Använd feedback från andra, anteckna och återkom till den.
• Fira viktiga framgångar!

Intern 
kommunika-

tion

Kommuni-
kation mellan 

aktörer

Extern 
kommunika-

tion
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Kommunikation mellan aktörer 

Kommunikation mellan aktörer kan vara kommunikation mellan affärspartner inom 
en bransch, längs en försörjningskedja eller gentemot intressenter.

Grunden för effektiv kommunikation mellan aktörer

• Hitta likasinnade företag på ert område.
• Delta i nätverk eller kluster.
• Dela kunskap och idéer vid regelbundet återkommande möten.
• Utveckla projekt för att genomföra idéer tillsammans med partner.
• Arbeta tillsammans med forskning och utveckling.
• Var aktiva i er region och för ut grön energi bland företagen.
• Delta i konferenser och regionala evenemang.
• Håll kontakten med politiska aktörer, bransch- och frivilligorganisationer. 

 
I Prometheus ordnades drygt 70 träffar för att presentera strategier för att stärka 
företagen, utvidga marknaden för gröna energitjänster, införa kvalitetsgaranti och 
sätta igång bildande av kluster. Totalt har mer än 100 branschorganisationer och 
politiska intressenter varit inblandade och minst 1000 små och medelstora företag 
har informerats och utbytt kunskaper. En del av dem har också bestämt sig för att 
hålla kontakten eller att arbeta tillsammans i de nybildade klustren. 
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Extern kommunikation till kunderna
Effektiv information till kunder är en kombination av tre olika sätt: 
1)  direktkontakt, ansikte mot ansikte 
2)  personlig kontakt (adresserad post, telefonsamtal) 
3)  opersonlig kontakt via medier (trycksaker, webb, teve, radio)

En av de allra viktigaste delarna i 
kundnöjdhet är att man kan ställa frågor 
direkt till enskilda medarbetare i företagen 
och få svar på det man frågar om. Företag 
som är synliga får större framgång 
på marknaden och därtill kundernas 
förtroende.

LITA PÅ DIN LEVERANTÖR
Kampanjen Lita på din leverantör har använts för att informera målgruppen dels om 
förnybar energi och energieffektivisering, dels om möjliga strategier för att förbättra 

marknaden för gröna energitjänster. Målet för kampanjen 
var att skapa ömsesidig förståelse och förtroende mellan 
leverantörer av gröna energitjänster och konsumenterna.
Fokus låg på att uppmuntra privata initiativ till 
investeringar i energisektorn.

Koordinerade aktiviteter sammanförde leverantörer och kunder och visade vilken 
roll de små och medelstora företagen och deras organisationer spelar för att 
garantera kvalitet och transparens hos tjänsterna.

Projektpartnerna använda sig av alla tänkbara kommunikationskanaler. Vid mer 
än 50 evenemang fick 8000 intresserade individuell information och mer än 
1,7 miljoner därtill har informerats via e-post, webben och andra medier.

Kommunikationsmaterial och beskrivningar av olika kampanjaktiviteter från 
länderna kan laddas ner från Prometheus webbplats.

Kommuni-
kation

Hög 
kvalitet

Kontakt 
med offentlig 
förvaltning

Sam arbete & 
nätverkande

Pålitliga 
tjänster och 
produkter

Utbildning 
& kompetens
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                                MARKNADEN FÖR 
           GRÖN ENERGI OCH AKTIVITETER
I TIO EUROPEISKA LÄNDER 

ÖSTERRIKE
Österrike har aldrig haft något eget kärnkraftverk. I maj 2012 belsutade regeringen 
i Österrike att inte längre importera kärnkraftsbaserad el från och med 2015. Den 
förnybara energibranschen har visat att med adekvata åtgärder kan enkelt 46 % av 
den slutliga energianvändningen i Österrike vara förnybar till 2020. Den siffran har 
tagits fram av organisationer som arbetar med förnybar energi. De officiella siffrorna 
i den nationella handlingsplanen för förnybar energi är inte lika höga5. 

Samma tendens gäller för målen för förnybar energi i olika sektorer. Organisationerna 
för förnybar energi ser 93 % av elen producerad av förnybart som ett rimligt 
antagande, medan regeringen väntar sig en ökning från 69,1 % år 2010 till 70,6 %. 
För värme och kyla uppskattar regeringen målet lägre än organisationernas 46 %, 
och räknar med en ökning från 30,5 % år 2010 till 32,6 %. Även i Österrike behöver 
man ha tyngdpunkten på utbildning, fortbildning och information om förnybar 
energi.6

Österrike 
Bulgarien 
Frankrike 
Grekland 
Ungern
Italien 
Rumänien
Slovenien
Spanien
Sverige



24

Aktiviteter för tillväxt av gröna energitjänsteföretag och ökad kund-
tillit

Lita på din leverantör var temat för 26 evenemang för slutanvändare som ordnades av 
AEE i Österrike tillsammans med hantverkare, energiexperter, ideella organisationer 
och kommuner/regioner. Mer än 3 600 personer besökte evenemangen och fick 
personlig information om förnybar energi och energieffektiviseringsåtgärder liksom 
tanken bakom tillförlitliga tjänster och hantering av klagomål. Minst 1,7 miljoner 
människor fick information via brev, annonsering, artiklar i tryckta medier, 
nyhetsbrev, sociala medier, webbplatser eller radio- och teveinslag.

Mycket lyckat blev ett tredagars evenemang med utställning och information i ett 
stort köpcentrum (40 000 m2) med 10 000–15 000 besökare dagligen. Tanken var att 
föra ut diskussionen om grön energi till platser där många människor ändå samlas. 

Detta genomfördes tillsammans med Energisparpartner, ett nytt nätverk bestående 
av 21 hantverkare, handlare och konsulter på området förnybar energi och 
energieffektivisering som startats inom ramen för projektet. Dessutom bidrog 
kommun och region med marknadsföring.

Ett annat kluster har bildats i energi- och byggsektorn där 25 företag skrivit under en 
intresseförklaring för ett nära samarbete. De första gemensamma aktiviteterna har 
redan ägt rum, till exempel har man deltagit i en internationell solenergidag samt 
besökt en internationell klusterkonferens. Klustermedlemmarnas huvudmål är:

 • Förbättra kompetensutveckling och fortbildning.
 • Stärka innovation genom samarbete.
 • Dela kunskap, redskap och även anställda.
 • Lära sig mer om behov hos partner i andra delar av tjänstens leverantörskedja.
 • Ge tydlig och pålitlig information till slutkunderna.
 • Erbjuda nya tjänster till kunderna.
 • Vara synliga som klustermedlemmar.
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AEE medverkade i hög grad till kvalitetsmodellen MATES tillsammans med två 
nätverk av små och medelstora företag – ett bestående av energikonsulter och ett 
annat bestående av hantverkare som arbetar med renovering. Dessa bidrog med 
två väl beprövade kvalitetssystem och utvärderade kriterierna för den nya modellen 
MATES.
Sammanfattningsvis fick företagen och deras organisationer stöd av Prometheus 
genom att få

 • tips från andra länder om bra strategier för att utveckla en stark marknad
 • ett nytt kvalitetssystem
 • hjälp att bilda kluster och nätverk
 • stöd att bygga en trovärdig kommunikation gentemot slutanvändarna.

AEE – Arbetsgemenskap för förnybar energi

www.aee.or.at
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BULGARIEN

Målen för att minska energianvändningen i olika sektorer och för att öka 
andelen förnybar energi finns i Bulgariens andra nationella handlingsplan för 
energieffektivisering och i den första nationella handlingsplanen för förnybar energi. 
Det är en utmärkt utgångspunkt för gröna energitjänster att bidra till att nå över gapet 
och nå de nationella målen från den nuvarande låga graden av energieffektivisering 
som indikatorerna visar.
Enligt nya studier behöver de bulgariska företagen mer än genomsnittet i Europa 
finansiella incitament och skatteförmåner för att utveckla gröna produkter 
och tjänster och hitta potentiella marknader, samt tillgång till mer expertis och 
rådgivning för innovation och marknadsföring. Företagen behöver mer information 
för att komma jämsides med jämförbara europeiska länder. Försök till effektivare 
resursanvändning är mindre effektiva.

På energieffektiviseringsmarknaden är den viktigaste drivkraften energirenovering 
av offentliga byggnader. Där finns goda möjligheter för företag som erbjuder 
tjänster som energikartläggning, konsulter och modernisering av uppvärmning. 
Man väntar sig att tillväxt av renoveringar i bostadssektorn kommer att ge verkliga 
möjligheter, speciellt för byggsektorn vars dominerande marknad hitintills har varit 
nybyggnation. Energirenoveringen av offentliga byggnader har tyvärr inneburit en 
besvikelse för tillverkare av biobränslepannor som hade väntat sig att byte av gamla 
oljepannor till nya biobränslepannor skulle bli en betydande åtgärd. Konkurrens 
med oljemarknaden är det stora hindret för marknaden för förnybar energi – både för 
produktion av biobränslen (flis, pellets, briketter) och anläggningar för biobränsle. 
Ökad medvetenhet om det faktum att uppvärmning av bostäder baserad på kol och 
oförädlat biobränsle är huvudorsaken till den dåliga luftkvaliteten i Bulgariens 
städer kan ge möjligheter för gröna energitjänster med förnybar värme, speciellt 
för leverantörer av biobränsle och moderna biobränslepannor.

Elproduktion baserad på förnybara energikällor lockar fortfarande till sig 
lokala och utländska investerare och utvecklar marknaden för leverantörer 
av förnybara energikällor. Marknaden för solelanläggningar är på uppgång. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet ger möjligheter till finansiering av anläggningar 
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Energikontoret i Plovdiv 

för biogas och biobränsle och för att utnyttja jordbruksrester. Ny skogslagstiftning 
och mål för modernisering av skogsskötseln utvecklar logistiken på marknaden 
för biomassa och det kommer att stimulera hela biobränslekedjan, inklusive 
pannleverantörer.

Energikontoret i Plovdiv har inom ramen för kampanjen Lita på din leverantör ordnat 
många utställningar, mässmontrar, studieresor och konferenser med information om 
gröna energitjänster och möjligheter som utvecklats i Bulgarien. De har samlat mer 
än 700 personer och fler än 50 000 personer har fått information genom olika 

informationsmaterial som spridits. 

För att övervinna konsumenternas 
brist på förtroende för gröna 
energitjänster har Energikontoret i 
Plovdiv skapat ett nätverk av små och 
medelstora gröna företag som arbetar 
med biobränslevärme och som har 
samma syn på kvalitet på tjänster.  
Klustret Grön Synergi som skapades 
Prometheus är nu igång i regionen 
kring Bulgariens näst största stad, 
Plovdiv.

Klustrets viktigaste mål är att öka konkurrenskraften för små och medelstora 
företag som arbetar med grön energi och energieffektivisering. Nu väntar man 
sig att steg för steg komma längre med att säkra en hållbar utveckling av klustret 
baserat på en synergi av idéer, experter, små och medelstora företag och intressenter. 
Klustret bygger ett starkt innovativt ledarskap samt ambitiösa och innovativa 
kunskapsorienterade organisationer beredda att gå från lokal till internationell nivå.

 www.eap-save.eu

Kampanjen Lita på din leverantör informerar 
om gröna energitjänster i Bulgarien



28

FRANKRIKE

Rundabordskonferensen Grenelle de l’environnement i Frankrike är en nationell 
process som sedan 2007 tar upp energi, miljö och hållbar utveckling som ska 
genomföras på regional nivå. I regionen Rhône-Alpes har man tagit olika initiativ 
för att nå EU:s mål. Man har till och med gått längre än så. Ett exempel är Famille 
à Energie Positive där lag som består av ett dussin familjer representerar sitt område 
med målet att spara så mycket energi som möjligt. 

Rêves d’avenir är ett annat 
fransk-schweiziskt initiativ där 
27 kommuner ska försöka nå EU:s 
mål. Produktionen av förnybar energi 
i regionen Rhône-Alpes (biobränsle, 
vindkraft, solenergi) ökar mycket 
starkt, + 20,7 % enligt en rapport 
2008. Enligt barometern Obsere’ER 
2011 ligger Rhône-Alpes i topp av 
de regioner som producerar förnybar 
energi.

Utvecklingen av gröna energitjänster och företagens aktiviteter påverkas mycket av 
ett antal förändringar av det nationella stödet till förnybar energi, t.ex. ett tillfälligt 
moratorium för inmatningstariffer för solel och minskade stimulansprogram. 
Konsumenterna vill leva på ett mer hållbart sätt, men ekonomiska begränsningar 
och brist på förtroende för energileverantörer tillsammans med den ekonomiska 
krisen hindrar en bra utveckling för förnybar energi.

Det finns många kluster för förnybar energi i Rhône-Alpes. Vi har speciellt arbetat 
med klustret Eco-Energies som har specialiserat sig på ekologiskt byggande. Det 
består av över 200 medlemmar och täcker in hela kedjan för miljövänligt byggande. 

För att öka kundernas förtroende för gröna energitjänster beslutade energi- och 
miljökontoret i Rhône-Alpes att genomföra ett antal aktiviteter, bland annat 
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kampanjen Lita på din leverantör som vänder sig direkt till konsumenterna, och att 
samla goda exempel på grön energi. 

Energi- och miljökontoret tillsammans med klustret Eco-Energies besökte den 
nationella utställningen SALON DES ENR i Lyon i februari 2011. Kampanjen Lita 
på din leverantör drogs igång med olika aktiviteter, till exempel:

• presentation med affischer, foldrar 
 och personliga möten på energi- 
 och miljökontoret
• presentation med affischer,  
 foldrar och personliga möten och  
 radiointervjuer på Eco-Energies.

Mässan Salon des Energies renouveables är en nationell aktivitet för att utveckla 
marknaden för förnybar energi i Frankrike. Den är en viktig samlingspunkt för 
professionella och institutionella organisationer inom förnybar energi och viktiga 
politiska beslutsfattare och den ger möjlighet att sprida information och till 
nätverkande mellan olika nyckelaktörer längs hela biobränslekedjan. 

Ett annat sätt att öka förtroendet hos slutkunderna är att hitta goda exempel. Det 
förbättrar också marknaden för de gröna energitjänsteföretagen. Analys av exemplens 
framgångsfaktorer kan leda till rekommendationer. Vi har de goda exemplen Eco 
énergie Innov, Geneera TV, Energies d’aujourd’hui award, eco artisan, format’eree. 
Mer information finns på Prometheus webbplats.

Energi- och miljökontoret i regionen Rhône-Alpes

www.raee.org
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GREKLAND

Medan världen sysslar med frågor och utmaningar kring produktion och tillförsel av 
energi är Grekland i ett avgörande läge för att staka ut framtiden som ett kommande 
strategiskt nav för energi i sydöstra Europa.

Greklands omfattande energistrategi har slagit fast ett täckande regelverk och 
ramverk för energimarknaden. Det ger utomordentliga möjligheter till investeringar 
på olika områden. Förändringen har omvandlat el- och energimarknaden i Grekland 
till en av Europas mest spännande tillväxtsektorer med stora möjligheter. 

Många företag är för närvarande verksamma med elproduktion, gasdistribution 
och på det expanderande området förnybar energi i Grekland: Hellenic Petroleum, 
Motor Oil, Public Gas Corporation (DEPA), Prometheus Gas, Public Power 
Corporation (PPC), Public Power Corporation (PPC) RES, Mytilineos Group, Terna, 
Global Energy, Energy Solutions, Solar Cells Hellas, Next Solar, Enova, EDF, Edison, 
Conergy, EGL, Acciona, Enel, Eurus Energy, Gamesa, Rokas-Iberdrola, Endesa, 
WPD, Atel. 

I detta sammanhang skapades Kretas energikluster av handelskammaren i Heraklion 
tillsammans med projektet Prometheus. Detta var handelskammarens viktigaste 
insats i projektet.

Kretas energikluster har varit ett utomordentligt exempel på lagarbete, tålamod 
och produktivitet även om hälften av företagen som deltar av olika skäl, framförallt 
relaterade till den ekonomiska krisen i Grekland, var ovilliga att vara med. 

Kretas energikluster består av 10 företag som arbetar med förnybar energi och 
har som mål att utveckla alla aktiviteter som främjar produktion, anläggningar, 
management och marknaden på Kreta och i resten av Grekland.  Klustret bidrar 
med att utveckla och upprätthålla företagens ekonomiska aktiviteter genom både 
konventionella och innovativa aktiviteter för att förbättra kunskapsspridning och 
organisation av företagens produktion. Klustret fokuserar på att göra den allmänna 
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opinionen mer lyhörd och på bättre relationer mellan konsumenter och installatörer 
i och utanför Grekland. Det tar också fram betydelsen av att de gröna energiföretagen 
är både miljömedvetna och tar hänsyn till sociala frågor.

För att åstadkomma allt detta har man arbetat mycket med att öka kunskapen om 
klusterbildning. På många platser på Kreta har man ordnat seminarier för att utbilda 
företag och potentiella entreprenörer som vill bilda kluster. De har fått se vilka 
möjligheter som finns för kluster, har vägletts genom aggregeringsprocessen och har 
fått lära sig mer om management och ledarskap. Två informationsträffar har ägnats 
åt att bekanta deltagarna med tillvägagångssätt i kluster. 

Handelskammaren i Heraklion, EBEH

www.ebeh.gr
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UNGERN

Mid-Pannon, projektets partner i Ungern är den främsta institutionen för ekonomisk 
utveckling i regionen Mellersta Transdanubien. De senaste åren har de skaffat sig en 
gedigen erfarenhet av projektledning, hållbar stadsutveckling och marknadsföring 
av lokala gröna energitjänster.

Mid-Pannon har stöttat lokala små och medelstora företag i aggregering och 
klusterbildning inom ramen för Prometheus. Det har de gjort genom att dels erbjuda 
utbildning och riktlinjer, dels försöka stärka deras position på marknaden genom 
bättre kvalitetssäkring och ökat förtroende från kundernas sida.

Lokala aktiviteter och resultat:
 • Insamlande av goda exempel på hur de mindre företagen och deras 
  organisationer kan utvidga marknaden för energitjänster.
 • Lyckad implementering av pilotprojektet i Prometheus och test av modellen  
  MATES tillsammans med 9 lokala företag. 
 • Solenergiklustret i Mellersta Transdanubien med 10 medlemmar bildades.
 • 15 lokala evenemang arrangerades med mer än 200 deltagare under 3 år,  
  dessutom deltog man vid 2 internationella utställningar med mer än 
  2000 besökare.
 • Deltagande i kampanjen Lita på din leverantör, marknadsföring och information 
  till allmänheten, utgivning i Ungern av 2 häften och 2 broschyrer samt 1 folder.

Ett resultat av projektet är en starkare närvaro på marknaden för företagen som deltar, 
samt ökat förtroende hos kunderna och mer transparenta gröna energitjänster.

Resultat av lokalt införande av den nya kvalitetsgarantin MATES

Resultaten från undersökningen är mycket intressanta och avspeglar det ekonomiska 
läget för närvarande. Majoriteten av slutanvändarna (cirka 70 %) upplever att 
det etiska beteendet inte avviker från det gängse i deras ekonomiska miljö (som 
huvudsakligen inkluderar andra än gröna energitjänsteföretag).
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Nästan alla (närmare 100 %) av dem anser att det finns ett behov av att aktörer 
i sektorn grön energi går igenom sina etiska åtaganden. Över 80 % av kunderna 
upplever företaget de anlitat agerar mer korrekt än andra. Slutligen säger 100 % 
av slutanvändarna (partnerföretagen) att de skulle underteckna en uppförandekod 
liknande MATES.

Mellersta Transdanubiens solenergikluster

Det nya, lokala gröna energiklustret som bildades för att minska miljöbelastningen från 
industri och jordbruk är ett kunskapsbaserat, öppet initiativ med informationsflöde 
och utbyte av erfarenheter och kunskap i centrum. Medlemmarna anslöt sig till 
klustret därför att de vill ha en ekonomisk utveckling skapad av viktiga innovativa 

sektorer och som är hållbar och tar hänsyn 
till miljön. 

Medlemmarna i klustret består av företag, 
projektledningsorganisationer och det 
regionala innovationskontoret. Klustret 
bildades av tio av dessa i januari 2012. 

De viktigaste strategiska målen beskrivs så här i klusteröverenskommelsen:
 • Klustermedlemmarna ska tillsammans arbeta för användning av solenergi i  
  regionen. 
 • Klustermedlemmarna etablerar partnerskap med andra relevanta aktörer för 
  grön energi, som universitet, forskningsinstitut och kontor.
 • Klustermedlemmarna engagerar sig i att förbättra sina kvalitetssystem och 
  skapa en gemensam kvalitetsgaranti för klustret.
 • Klustermedlemmarna ordnar regelbundna workshoppar  och utbildningstillfällen  
  som utvecklar ledning och teknisk kompetens hos partnerföretagen.

Mid-Pannons regionala utvecklingskontor

www.kprf.hu
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ITALIEN

I Italien finns cirka 1 278 800 företag som arbetar i byggnadssektorn. Av dem 
arbetar ungefär 100 000 företag med 340 000 anställda direkt med förnybar energi. 
Det är svårare att uppskatta antalet företag i byggbranschen som specialiserat sig på 
energieffektivisering av byggnader och gröna energitjänster.

Trenden för användning av förnybar energi mellan 2000 och 2007 fluktuerar. Från 
2008 och framåt kan man se en markant ökning, speciellt under 2010 med en 
nationell ökning på 11 % jämfört med föregående år till följd av en ökad andel 
vindkraft och bioenergi.

Regionen Veneto som står för 6,5 % av landets totala produktion, har haft en tillväxt 
med 1,5 % jämfört med 2009 där minskat bidrag från vattenkraften uppvägts av 
tillväxt av solenergisektorn som har haft ett uppsving med över 180 % ökning av 
produktionen. Den tillväxttakten, som beror på kraftig stimulans från staten och att 
branschen tekniskt sett är mogen, utlovar en hög potential för framtiden. 

De senaste åren har man i Italien hittat olika vägar för att förbättra byggnaders 
energiprestanda:

• stimulans för konsumenter
• energieffektivitetscertifikat
• reglering av krav på nyinstallationer
• skattelättnader för leverantörer av mycket energieffektiva produkter.

Även lokalt och regionalt har man i Italien hittat vägar för att förbättra byggnaders 
energiprestanda med stimulanser och genom att belöna ombyggnadsprojekt som 
avsevärt förbättrat energiprestanda.

Det är här som aktiviteterna i Prometheus tillsammans med de mindre företagen i 
byggbranschen och deras organisationer kommer in.

Vi genomförde två pilotprojekt med 29 lokala entreprenörer, ett i Padova och 



35www.prometheus-iee.eu

Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana

ett i Vicenza. Båda pilotprojekten ledde vidare till försök att skapa nya gröna 
energikluster och tillämpning av kvalitetssäkringen gentemot kunderna. Det ena 
klustret, Sistema Energia, bildades genom en formell överendskommelse som nio 
företag skrev under. Man ordnade utbildningar om kvalitetssystem och bildande av 
kluster. 

Vid de två workshopparna om kvalitetssystem deltog 35 personer från småföretag och 
mikroföretag. Tre workshoppar med totalt 33 deltagare vände sig till småföretagens 
entreprenörer och handlade om möjligheter och begränsningar med att arbeta i 
nätverk, och även i mer komplexa organisationsmodeller som kluster. 

Gemensamma strategiska mål är hemligheten bakom att överbrygga hinder och ta 
itu med svårigheter. De kan fungera som ledljus för alla och som en referens vid 
kritiska tidpunkter för att lättare hitta bra lösningar för nätverket. Detta kom fram i 
pilotprojekten och vid utbildningarna.

I kampanjen Lita på din leverantör informerades allmänheten och utvalda 
målgrupper om förnybar energi, energieffektiviseringsåtgärder och möjliga strategier 
för att förbättra marknaden för gröna energitjänster. I Padova deltog 20 personer 
från företag och deras organisationer och dessutom hade man en monter vid den 
nationella handelsmässan CASA SU MISURA med över 80 000 besökare.

www.craca.it
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RUMÄNIEN

Läget på marknaden för grön energi i Rumänien

Nyckeln till framgångsrik utveckling av förnybar energi i Rumänien har varit en 
kombination av politiskt engagemang och stödmekanismer som numera slagits 
fast i lag. För att marknadsföra elproduktion från förnybara energikällor har man 
tagit fram Gröna certifikat samt inköpsskyldighet för distributionsföretag och en 
förpliktelse att uppfylla en årlig kvot för inköp av grön el. Gapet är dock stort mellan 
de obligatoriska kvoterna för förnybar energi och tillgången på tillräckliga volymer 
av gröna certifikat för att leverantörerna på marknaden ska kunna uppfylla målen i 
kvoterna och slippa straff7.

Vattenkraft står för 93 % av landets nuvarande förnybara energiproduktion men 
även om produktionen ökar i absoluta tal så kommer andelen att sjunka till 80 % 
år 2015. El från biobränsle tredubblar sin andel till 15,6 % av förnybart. Vindkraft 
kommer också att tredubbla sin andel till 4,3 %. Rumäniens vindkraftsmarknad är 
en av de snabbast växande i regionen med en installerad kapacitet som ökat från 
7 MW år 2007 till 462 MW 2010. Total installerad kapacitet för vindkraftparker i 
landet väntas bli 5 000 MW mot slutet av 2016, efter att flera stora projekt sjösatts8. 

PROMETHEUS resultat i Rumänien

Tema för de 4 evenemangen som ordnats i kampanjen Lita på din leverantör var: 
öka medvetenheten om förnybar energi hos entreprenörer i Rumänien, konkreta 
sätt att bli en god producent/konsument och vikten av att vara miljövänlig. 
Tillsammans samlade de 800 deltagare, och mer än 10 000 personer informerades 
via e-post.
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Pilotprojektet bestod av ett nätverk av 
små och medelstora företag som testade 
kvalitetssäkringen som tagits fram i 
projektet och anpassats efter egna behov. 
En kartläggning som gjordes med 50 kunder 
från varje företag visade att kvaliteten på 
tjänsterna förbättrats från juli till oktober 
2011. 

Det rumänska klustret För grön energi 
skapades för att förbättra samarbetet mellan företagen (tillverkare och leverantörer 
av gröna energitjänster och produkter) och att främja erfarenhetsutbyte och 
överföring av kunskap och kompetens mellan tekniker. Klustrets uppdrag är att 
marknadsföra gröna energitjänster och att stödja kvalitetssäkring av produkter och 
tjänster på området.

All information om klustrets utveckling finns samlad under Informationspunkt 
Prometheus på webbplatsen www.immromania.ro.  Där kan man hitta information 
om klustret och anmäla om man vill komma i kontakt för att gå med i klustret.

För mer information om PROMETHEUS resultat i Rumänien, kontakta
CNIPMMR med e-postadress office@smeprojects.ro. 

Nationella rådet för privata SME-företag i Rumänien 

www.cnipmmr.ro
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SLOVENIEN

Slovenien är mycket aktivt när det gäller energitjänster. Det finns nationella mål för 
att få en hållbar energitillförsel för både energieffektivisering och förnybar energi. 

Energieffektivisering omfattar energiledning, energikartläggning, konsulttjänster 
och alla olika gröna energitjänster och produkter som leverantörerna utvecklat de 
senaste åren. 

Energieffektiv renovering av byggnader har kommit att bli en stor möjlighet för små 
och medelstora företag, och speciellt för de företag i byggsektorn som drabbats av 
den globala ekonomiska krisen som stoppar många nya byggprojekt. Många små 
och medelstora företag erbjuder numera ombyggnad enligt energieffektiv standard.

Enorma framsteg har skett i Slovenien när det gäller förnybar energi och breddad 
marknad för dess leverantörer. Områden där leverantörer utökat sin verksamhet är 
solelanläggningar, värmepumpar, ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar, 
biobränslepannor och småskalig fjärrvärme baserad framför allt på träbränsle. Även 
många experter arbetar med detta. 

I Prometheus arbetade vi också med relationen mellan leverantörer av gröna 
energitjänster och slutanvändare. Där vill vi speciellt framhålla sju evenemang i 
kampanjen Lita på din leverantör i Velenje, Celje och Slovenj Gradec. Flera hundra 
besökare fick bred information om situationen för den lokala miljön och om relationer 
mellan leverantörer och användare av gröna energitjänster. Den arrangerades som 
en uppföljningsaktivitet inom ramen för Europeiska trafikantveckan. 

Genom att kommunicera med slutanvändarna upptäckte vi att de inte får tydlig 
information från leverantörer av energitjänster, trots många erbjudanden och 
massor av marknadsföringsmaterial. Det finns alltså ett behov att samla information 
som omfattar allt och är tydlig på en plats där den kan finnas permanent tillgänglig 
för de som funderar på att investera i förnybar energi eller renovera för att få en 
energieffektivare byggnad.
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Vi gjorde ett försök med ett pilotprojekt för övervakning av gröna energitjänster, 
och det var många av företagen som stöttade idén till en början. Vi noterade att 
deras reaktioner hade samband med specifika förhållanden i deras bransch, t.ex. 
solelanläggningar. När pilotprojektet hade kommit igång var det många som hoppade 
av därför att de menade att den slovenska marknaden inte har något brådskande 
behov av sådana redskap eftersom läget på den uppfyller deras ekonomiska behov.

Pilotprojektet är ändå en utmärkt bas för att vidareutveckla och införa en 
kvalitetsgaranti som anpassats till marknaden för att kunna erbjuda bara den bästa 
kvaliteten på gröna energitjänster.

Offentlig belysning som är 
självförsörjande på energi

Effektiv energianvändning börjar med att utbilda barnen

Energikontoret för Savinjska, Šaleška och Koroška

www.kssena.si
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SPANIEN

Marknaden för förnybar energi i Spanien har ökat avsevärt de senaste åren. Det har 
flera orsaker – ökade miljökrav, arbetet för att bli oberoende när det gäller energi 
och den europeiska energipolitiken är tre av dem (APPA, 2009). I Spanien upplevde 
den gröna energimarknaden en boom som varade till 2011, speciellt för solel där 
statlig finansiering var mycket betydelsefull (IDAE, 2010). 

Sedan januari 2012 har all finansiering och inmatningstariffer för förnybar energi 
inskränkts genom ett tillfälligt stopp och tillväxten i sektorn har minskat drastiskt. 
Det finns för närvarande alltså varken finansiering eller statliga stöd för att producera 
och sälja el. Något som blir allt viktigare, inte minst till följd av det rådande läget, är 
gröna energitjänster som är just målet för projektet Prometheus.

Här är det solvärme och biobränslepannor som används alltmer av hushållen i 
Spanien. Biobränsle är förnybar energi med stor potential eftersom det finns mycket 
biomassa i landet som förbisetts och därför att det ger möjlighet att skapa fler 
arbetstillfällen.

Iberiska produktivitets- och innovationscentet, IPIC deltog i Kataloniens första 
bioenergimässa i Vic, 23–25 februari 2012. Den är en viktig händelse för branschen 
som samlar de viktiga företagen, intressenter, experter och beslutsfattare på området. 
IPIC kunde sprida kunskap om Prometheus till mer än 3 000 mässbesökare, genom  
dels en monter där marknadsföringsmaterial delades ut, dels presentation av 
projektet och nyttan av att bilda kluster för att öka de gröna energitjänsteförertagens 
konkurrenskraft vid en teknisk session. 

Före mässan hade olika bioenergiaktörer varit i kontakt med varandra för att främja 
bildandet av ett katalanskt bioenergikluster, som även marknadsfördes under 
mässan. Efter mässan etablerades kontakter med tio företag som arbetar med 
geotermisk energi och också var intresserade av aggregering i form av ett kluster. 
Tillsammans täckte de in hela kedjan i sektorn, ett mycket intressant kännetecken 
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för den här gruppen av företag. Man har nu haft formella möten tillsammans för 
att bilda klustret som har som mål att få regionens ledning att se bioenergi som en 
viktig energikälla. IPIC kommer att fortsätta att följa klustrets utveckling även efter 
projekttiden.

IPIC deltog även med en mässmonter på Expobioenergia i Valladolid i oktober 
2011, och spred information om Prometheus till mässans 13 500 besökare. IPIC 
deltog även här i tekniska sessioner med en muntlig presentation av Prometheus 
och en monter med goda exempel på aggregering och affärsstrategier för små och 
medelstora företag. Många kontakter knöts med viktiga företag och organisationer 
från 25 länder som deltog i mässan, för framtida samarbete i projektet Prometheus. 

IPIC och Prometheus i sin monter på bioenergi
mässan Expobioenergia i Valladolid, Spanien 

Presentation av projektet vid mässans tekniska 
sessioner

Iberiska produktivitets- och innovationscentret  

www.ipic.cat
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SVERIGE

Den gröna energimarknaden i sydöstra Sverige karakteriseras av ett stort antal 
småskaliga företag. I regionen finns det en tradition att småföretagen kombinerar 
sysselsättning på olika områden för att överleva. Medvetenheten är stor om att 
sektorn är mycket viktig för sysselsättning och tillväxt av arbetstillfällen. Det är svårt 
att uppskatta i siffror, eftersom det finns områden som är i en tidig utvecklingsfas 
och andra områden med överetablering. 

Den gröna energimarknaden fungerar i sin helhet relativt väl, men det finns 
fortfarande en stor potential för att växa. Intresset för att övergå till förnybar energi 
och energieffektivisera är stort, i kommuner och regionala myndigheter såväl som i 
företag, organisationer och hushåll.

Kunderna upplever idag vissa bekymmer och viss brist på förtroende för företagen 
som levererar gröna energitjänster.

Arbetet i Prometheus har framför allt fokuserat på att ta fram en kvalitetssäkring 
som ökar förtroendet mellan leverantörer och olika slutanvändare och att bygga ett 
forum/kluster för att utveckla och genomföra den. 

REKO Energitjänst är ett kvalitetssystem som ökar förtroendet leverantör–kund         
REKO Energitjänst är en kvalitetssäkring som bygger på kvalitetsmodellen MATES och 
analys av liknande pilotprojekt i andra EU-länder. Dess viktigaste mål är att öka tilliten 
och förtroendet i relationen leverantör/kund samt erbjuda konkurrensfördelar för företa-
gen som antar det.

Med kvalitetssäkringen REKO Energitjänst följer ett antal åtaganden som leverantörer av 
gröna energitjänster ska skriva under och följa. Kunder till leverantörer som följer REKO 
kan hålla dem ansvariga genom att rapportera dåligt uppförande till Kvalitetsnämnden.

Kvalitetssystemet infördes för att skapa en pålitlig och kvalitetssäkrad relation mellan 
kunder och leverantörer, i första hand för små och medelstora företag som levererar 
gröna energitjänster. 
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Grönt energikluster – REKO Energitjänst   

För att främja tillväxt av marknaden för gröna energitjänster i Sverige som är målet 
med projektet Prometheus, har Energikontor Sydost tillsammans med lokala och 
regionala myndigheter och ett antal lokala små och medelstora företag sedan 
början av 2011 arbetat med att bilda ett grönt energikluster. Det nya klustret REKO 
Energitjänst bildades i september 2011 med stöd av goda exempel från de andra 
partnerländerna och framtagna riktlinjer för att skapa energikluster.

Sedan man kommit överens om långsiktiga mål och strategier för klustrets 
medlemmar enades sju företag och tre representanter för lokala myndigheter om att 
förena sina krafter, eftersom de ser framför sig att det kan vara till fördel för dem på 
en mycket konkurrensutsatt marknad.

Klustrets långsiktiga mål är att ta fram och uppdatera kvalitetsgarantin REKO och göra 
den välkänd bland kunderna och till ett marknadsföringsverktyg för medlemmarna.

”Vi tror att REKO Energitjänst ger ett bra stöd till vår marknadsföring genom att ge ökad tillit och förtroende 
för vårt företag och för produkter för grön energi. Det blir ett bra och billigt verktyg som hjälper till att skilja 
ut vår affärsidé och våra produktlösningar från mindre seriösa aktörer på den här marknaden.”
Stefan Jurèn
Marknadschef, Modern Eenergi Sverige AB

Ansöka om godkännande 
för att vara med i systemet.
Feedback på utförande.

Anspråk från slutanvändare
som inte kan lösas i dialog
med leverantören. Feedback 
på leverantörens utförande. 

Konsulttjänster 
Gröna energiprodukter med installation

REKO Kvalitetsnämnd

Kvalitetsnämndens 
kansli

Leverantör Gröna energitjänster Slutanvändare

Energikontor Sydost 

 www.energikontorsydost.se
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SAMMANFATTNING
På bara två decennier har förnybar energi utvecklats från att vara en alternativ 
energikälla med en nisch på marknaden till att bli en av de viktigaste energikällorna 
över hela världen och en drivkraft för en mer hållbar ekonomi på 2000-talet. 
Förnybar energi stod för över 10 % av den slutliga energiförbrukningen i Europa 
vid slutet av 2009 och bidrog med fler än 550 000 goda arbetstillfällen. Den årliga 
omsättningen översteg 70 miljarder euro. 

Sektorerna förnybar energi och energieffektivisering är viktiga för att bidra till en 
säkrare och mer hållbar energiförsörjning, tillverkning av utrustning, teknikexport 
och att skapa mervärde.

European Renewable Energy Council (EREC) tror att förnybar energi kan ge arbete 
till mer än 2 miljoner medborgare i Europa och vara en ledande marknad till 202011.
Branschen kommer även att medföra möjligheter på marknaden. För att klara av 
övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och skörda vinsterna av 
dem i form av lägre oljenota behöver EU investera ytterligare 270 miljarder euro 
eller 1,5 % av BNP årligen i genomsnitt12, under de kommande fyra decennierna. 
De extra investeringarna kommer att leda tillbaka till investeringsnivåerna före den 
ekonomiska krisen och sporra tillväxten för en stor del av sektorerna tillverkning 
och miljötjänster i Europa. Det finns 23 miljoner små och medelstora företag i 
EU. Av dessa är nästan 93 % mikroföretag, 6 % småföretag och mindre än 1 % 
medelstora företag13.

Mer än en fjärdedel (26 %) av de små och medelstora företagen i Europa erbjuder 
gröna produkter eller tjänster. Ytterligare 8 % planerar att göra det under de två 
närmaste åren. Det största segmentet av EU:s små och medelstora företag erbjuder 
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för närvarande inte gröna produkter eller tjänster (60 %). Den förväntade tillväxten 
av marknaden visar på stora möjligheter. Gröna jobb skapas till största delen i små 
och medelstora företag. 2012 hade 1 av 8 av deras anställda gröna jobb, eller 13 %.

Tillväxttakten för gröna jobb för småföretagen uppskattas få en dynamisk tillväxt 
och ett ökningstempo på 35 % under de kommande två åren14.

I projektet Prometheus har 11 partner från 10 EU-länder arbetat tillsammans på 
strategier för att stötta små och medelstora företag på marknaden för grön energi.
Allt som tagits fram i projektet – resultat, rekommendationer och annat – har skett 
med samma systematiska metod: 

 1) Söka efter goda exempel i hela Europa.
 2) Analysera och ta fram rekommendationer.
 3) Testa tillsammans med lokala intressenter (kunder, småföretagen och deras 
  organisationer, andra aktörer). 
 4) Förfina rekommendationer.
 5) Publicera resultaten.
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Kvalitetsmodell för att uppfylla kunderna förväntningar
Eftersom kundernas efterfrågan spelar en huvudroll för beslutet att börja sälja 
gröna produkter och tjänster (viktigaste skälet för 48 % av de små och medelstora 
företagen i EU), har behovet av en undersökning av kvaliteten för att tillfredsställa 
kundernas behov blivit uppenbart.

Därför har man utgått från en modell för kvalitetssäkring, MATES, som ett redskap för 
att främja kundernas förtroende och arbetat fram en kvalitetssäkring som publicerats 
i ett häfte15. När småföretagen ska ge råd om energieffektiva produkter och tjänster 
kan de framhålla kvalitetsgarantin.

MATES olika delar betonar de viktigaste dimensionerna av den kvalitet som 
kunderna upplever. Den är avsedd för företag som ingår i kluster eller nätverk. En 
tredje part tar hand om utbildningsaktiviteter, kommunikationsverktyg, feedback 
från kunderna etc.

Samarbete i kluster och nätverk
Det är en stor utmaning för småföretagen att vara konkurrenskraftiga på marknaden 
för gröna energitjänster som förändras snabbt och är instabil. Kluster ses alltmer 
som viktiga medel för att främja innovation, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

Inom ramen för projektet har man tagit fram riktlinjer14 för att skapa kluster av 
små och medelstora företag15, där man beskriver de olika stegen och fördelarna. 
Dessutom har man skapat gröna energikluster i Europa.
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Ingen marknad utan kommunikation 
Det kan vara ett gap mellan all kunskap som finns tillgänglig och den som finns ute 
i företagen. Ett av projektets syften var att öka medvetenheten och öppna ögonen 
för goda exempel och bra strategier i andra länder och ta efter dem och prova 
om de kan vara framgångsrika. En databas18 med drygt 50 goda exempel, varav 
10 extra framgångsrika har publicerats tillsammans med rekommendationer riktade 
till organisationer och andra aktörer för grön energi om hur man kan stötta små och 
medelstora företag som arbetar med gröna energitjänster.1

Organisationernas roll
Organisationer för små och medelstora företag har stora möjligheter att stötta sina 
företag och området de agerar på och uppmuntra dem att vara aktiva.
Organisationerna kan framför allt bidra med 

 • kommunikation riktad till slutkunderna
 • lobbying och skapande av policyer/strategier
 • utbildningsmodeller som tas fram och genomförs 
 • kvalitetsmodeller som introduceras och granskas
 • organiserande av nätverk och kluster.
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För att nå EU:s mål 20-20-20 (20 % förnybar energi, 20 % ökad energieffektivitet, 
20 % minskade växthusgasutsläpp till 2020)19 behöver alla som på olika nivåer 
arbetar med grön energi ha ett starkt och nära samarbete om energi- och 
klimatpaketet.

För att de ska få framgång på den växande marknaden för gröna energitjänster har 
Prometheus tagit fram rekommendationer och riktlinjer för småföretagen och deras 
organisationer. 

 • Höj blicken och ta efter strategier som andra lyckats bra med.
 • Leverera hög kvalitet med kvalitetsgaranti och granskning.
 • Samarbeta i nätverk och kluster.
 • Kommunicera med politiker, andra marknader och kunder har identifierats  
  som det viktigaste man kan göra för att stötta företagen på den här marknaden. 
  
Organisationer för små och medelstora företag kan spela en huvudroll i att stötta 
eftersom de har kunskap och resurser i form av personer som kan ta hand om 
det som ligger vid sidan av energitjänsterna som kommunikation, lobbying, 
kvalitetsgranskning och annat.

Fyra publikationer har tagits fram i projektet, förutom den här som heter Kvalitet, 
Samarbete, Kommunikation  även 
 • Att stödja små och medelstora företag som arbetar med gröna energitjänster1

 • Gröna energitjänster med god upplevd kvalitet13

 • Riktlinjer för att skapa energikluster14, 15

Alla publikationer kan laddas ner på

SLUTSATSER 

www.prometheus-iee.eu
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Verktygslådan, en databas med strategier för att vidga marknaden för små och 
medelstora företag som arbetar med grön energi baserade på goda exempel, finns 
på webbplatsen.

Mer än 1000 mikroföretag samt små och medelstora företag från länderna har 
varit med och bidragit till projektets resultat. De har bidragit med kunskaper 
och erfarenheter, varit med på utbildningar, workshoppar och seminarier och 
implementerat rekommenderade verktyg i sin vardagsverklighet.

Mer än 100 organisationer har bidragit med idéer, kontakter eller genomförande. 
Cirka 1,7 miljoner slutkunder har tack vare kampanjen Lita på din leverantör fått 
information om förnybar energi, energieffektivisering och gröna produkter samt om 
småföretagen och deras organisationer.

Gröna energitjänster kommer att bli en framgångsrik sektor de kommande 
decennierna. Mikroföretag samt små och medelstora företag kommer att vara 
huvudaktörer. Tillsammans med sina branschorganisationer har de ansvaret för att 
tjänsterna genomförs på ett tillförlitligt sätt och med hög kvalitet för att få nöjda 
kunder.
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PROJEKTPARTNER
För mer information, kontakta nationella projektpartner

Centro Regionale di Assistenza 
per la Cooperazione Artigiana 
C.R.A.C.A. (Italy) 
Tel: +39 041 5096614 
info@craca.it http://www.craca.it

Energy Agency of Modena 
AESS (Italy) 
Tel: +39 059453214 
gavella@aess-modena.it 
http://www.aess-modena.it

Energy Agency of Savinjska, Šaleška 
and Koroška Region KSSENA (Slovenia) 
Tel: +386 38961520
saso.mozgan@kssena.velenje.eu
http://www.kssena.si

Heraklion Chamber of Commerce 
EBEH (Greece) 
Tel: + 30 2810247036 
president@ebeh.gr 
http://www.ebeh.gr

Mid-Pannon Regional Development Company 
Mid Pannon (Hungary) 
Tel: +36 22500268 
fiedler.agnes@kprf.hu 
http://www.kprf.hu

AEE – Renewable Energy Services Company 
AEE – EDL (Austria) 
Tel: +43 42422322420 
i.reiner@aee.or.at 
http://www.aee.or.at
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National Council of Private SMEs in Romania 
CNIPMMR (Romania) 
Tel: +40 213126893 
mirabela.borcos@smeprojects.ro 
http://www.cnipmmr.ro

Energy Agency of Plovdiv  
EAP (Bulgaria) 
Tel: +359 32625756 
liyana.adjarova@eap-save.dir.bg 
http://www.eap-save.eu

Energy Agency for Southeast Sweden 
ESS (Sweden) 
Tel: +46 470723320 
hans.gulliksson@energikontorsydost.se 
http://www.energikontorsydost.se

Iberian Productivity and Innovation Centre 
IPIC (Spain) 
Tel : +34 935542512 
omcnerney@ipic.cat 
http://www.ipic.cat

Energy and Environment Agency of the 
Rhône-Alpes Region RAEE (France) 
Patrick Biard / Tel: + 33 478372914 
patrick.biard@raee.org 
http://www.raee.org

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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