






Om publikationen

Publikationen har tagits fram i ett samarbete mellan partner i projektet PROMETHEUS (www.

prometheus-iee.eu). AEE i Österrike ledde arbetet som ingår i Work Package 2 – Definition 

av marknadsstrategier för små och medelstora företag som arbetar med gröna energitjänster.

Denna publikation finns även på engelska, bulgariska, franska, tyska, ungerska, italienska, 

rumänska, slovenska och spanska. Publikationen färdigställdes i april 2011.

PROMETHEUS vill bidra till att:

 förbättra organisationen och närvaro på marknaden för små och medelstora företag som 

erbjuder energitjänster 

 öka tillförlitligheten hos erbjudna tjänster 

 öka kundernas förtroende för små och medelstora företag som erbjuder gröna energitjänster

 underlätta kommunikation mellan leverantörer och kunder

 stödja en bred spridning av teknik för förnybar energi och energieffektiva system.

Projektet Prometheus medfinansieras av programmet Intelligent Energy Europe, IEE, (http://

ec.europa.eu/energy/intelligent) och består av elva partner från tio EU-länder. Projektet 

började i juni 2009 och avslutades i maj 2012.
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  PROMETHEUS (www.prometheus-iee.eu) ska 

stödja små och medelstora företag och mikroföretag 

(1–3 personer) som arbetar med energieffektivisering, 

effektiv energianvändning och förnybar energi. 

  

  Resultaten kommer att bidra till en bättre organi-

sation och närvaro på marknaden, öka kundernas 

förtroende och stödja en utbredd spridning av 

förnybar energi och energieffektiva produkter. 

  PROMETHEUS kommer att studera fyra sätt att hjäpa företagen 

som levererar gröna energitjänster att arbeta framgångsrikt  på marknaden. 

 Hjälpa små och medelstora företag att sätta upp marknadsstrategier: konkreta exempel på 

hur man kan definiera och genomföra politiska och  ekonomiska strategier samt marknads-

strategier tas fram till företagarorganisationer och kluster genom att analysera goda exempel 

runtom i Europa. 

 Verka för bra kvalitet på gröna energitjänster från små och medelstora företag: metoder och 

verktyg för att kunna erbjuda sina kunder tjänster av hög kvalitet studeras och analyseras, med 

målet att kunna föreslå EU en plan för detta.

 Stödja små och medelstora företag att gå samman och bilda kluster genom utbildning, rikt 

linjer, nätverksarbete och hjälp att skapa nya gröna energikluster.

 Öka kundernas förtroende för de kvalificerade installatörernas förmåga att erbjuda pålitliga 

och transparenta tjänster med hjälp av kampanjen ”Lita på din leverantör”.

  

  ”Projektet syftar främst till att 

öka kundernas förtroende för 

företag som arbetar med gröna 

energitjänster. En mer transparent 

och pålitlig marknad motverkar 

den förvirring som kan få kunderna 

att tveka inför att köpa gröna 

energitjänster från lokala företag.”
  [Maurizio Malè | CRACA 

– projektkoordinator]



www.prometheus-iee.eu 5

PROJEKTET PROMETHEUS

Marknadsstrategier för gröna energitjänster från små och medelstora företag 

  Alla partner i PROMETHEUS har letat upp lämpliga exempel för att hitta de bästa över hela 

Europa och identifiera vad de har gemensamt som gör dem så framgångsrika i att öka förtro-

endet och förbättra marknadsvillkoren för små och medelstora företag som erbjuder gröna 

energitjänster. Exemplen analyserades i detalj för att plocka fram de viktiga komponenter 

som gjorde dem framgångsrika och för att lära av dem hur man kan överbrygga hinder.

  En verktygslåda skapades i form av en databas på internet där det är möjligt för alla att med 

hjälp av olika kriterier söka efter befintliga lösningar och där det även beskrivs om och i så 

fall hur de goda exemplen kan överföras till andra fall.

  Med den här broschyren vill vi sprida några av de allra mest framgångsrika exemplen och 

berätta om vad som kännetecknar de projekt som kunnat bidra till att öka förtroendet och 

stötta marknaden för små och medelstora företag som erbjuder gröna energitjänster.

  Viktigaste mottagare för den här broschyren och 

verktygslådan på internet är representanter för små 

och medelstora företag som företagarföreningar, 

kontor, nätverk och kluster samt beslutsfattare 

som kan påverka energitjänster.

”Bland det viktigaste i 

projektet PROMETHEUS är att 

beskriva exempel från runtom 

i Europa som kan inspirera och 

vara förebilder för andra. Den här 

broschyren är en del i det och tar 

ett aktivt steg för att berätta om 

resultaten för en bred allmänhet.”
      [Iris Reiner | AEE – ledare för 

Work Package]
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INLEDNING OCH VANLIGA FRÅGOR

Vad kan jag göra 
för att små och medelstora  företag ska förbättra sin situation på marknaden?!

  I broschyren finns information om 10 framgångsrika exempel på hur man  kan skapa 

förtroende mellan små och medelstora företag och deras kunder samt allmänt förbättra 

marknaden för de gröna små och medelstora företagen. Den presenterar en analys av de 

specifika förhållanden som gjort att de lyckats och rekommendationer ges utifrån detta.

  Målgrupp för denna översikt av program, projekt och policyer från tio europeiska länder 

är små och medelstora företag samt deras organisationer och nätverk.

  Vi hoppas kunna ge en försmak av alla projekt och aktiviteter runtom i EU som stärker 

små och medelstora företag på marknaden för gröna energitjänster och förnybar energi.

  Vare sig ni är ett litet eller medelstort företag som 

söker samarbete med andra och vill skapa ett 

starkare band till era kunder eller ni är en 

organisation, branschförening, ett nätverk eller annat 

som söker vägar att etablera en marknad eller vill 

hjälpa era medlemmar att växa på den befintliga 

marknaden kan ni hitta användbara strategier och 

aktiviteter i broschyren och verktygslådan.

  Ni kanske letar efter konkreta idéer, är osäkra om vem 

ni ska kontakta, har kört fast någonstans och vet inte hur 

ni ska komma vidare, är osäkra på om någonting över 

huvud taget är möjligt eller helt enkelt intresserade av

alla initiativ som tas runtom i EU och som kan 

inspirera er att hitta egna kreativa lösningar.

Hur kan jag 
stärka min 
marknad?!
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  Vilka kanaler finns? Vem kan ni prata med? 

Hur kan ni göra för att genomföra er idé? Ska 

ni samarbeta med andra? Vad som än är er 

idé eller er utmaning, läs igenom exemplen 

och se om ni kan finna svaret ni söker och 

bli inspirerade.

  Läs mer om programmets framgång i avsnittet Rekommendationer. 

Fyra grunddrag har identifierats som kännetecknar arbete som nått 

framgång med att etablera förtroende mellan kunder och företag, utökat 

den befintliga marknaden eller skapat en ny, eller allmänt gett stöd till små 

och medelstora företag att driva stabila och framgångsrika affärer.

                                           Mer information om alla framgångsrika exempel och många  

                                              fler goda exempel finns i Prometheus verktygslåda på 

                                               webbplatsen 

                                                 www.prometheus-iee.eu

 

Hur kan små och 
medelstora företag 

samarbeta effektivt och 
vilken nytta kan 

de ha av det?

Hur kan jag bygga 
förtroende mellan

 kunderna och 
de företag jag 
representerar?

source: HSH Holz die Sonne ins Haus
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page 36

  De goda exempel som samlats ihop från Europa kan delas in i fem temaområden. På alla 

områden finns exempel som initieras, drivs av eller har som huvudfokus just det temat. 

Givetvis kan de innehålla delar från flera teman. Det är ju ofta samspelet mellan olika 

komponenter som gör projektet framgångsrikt. 

  I den här broschyren, Framgångsrika exempel, vill vi ge en kort översikt över de projekt vi 

analyserat i projektet PROMETHEUS. Följande sidor innehåller koncentrerad information 

om nationella, regionala och lokala planer från tio länder i Europa och rekommendationer 

baserade på analysen av många goda exempel. Alla exempel finns tillgängliga och kan 

laddas ner från webbplatsens verktygslåda:

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

  Titta igenom exemplen nedan för att få inspiration och nya idéer. Framgångsrika exempel 

har valts ut bland alla goda exempel utifrån kriterier som påverkan på miljön, regional 

ekonomi, målgrupp, teknisk utveckling och allmänna lärdomar samt påverkan på kunden.

  Vi vill verkligen uppmuntra er att efter att ha läst här om framgångsrika exempel gå vidare 

och titta i verktygslådan på webbplatsen där det finns mycket mer att läsa och utförligare 

beskrivningar

  Alla exempel, oavsett vilka organisationer eller program som står bakom, har samma syfte, 

dels att direkt stödja små och medelstora företag och mikroföretag, dels att stödja marknaden 

för gröna energitjänster som de verkar på.
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De mer än 50 initiativ och program för att öka marknaden för gröna 
energitjänster som finns i verktygslådan kan fördelas på fem olika teman. 
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Verktygslådan på webbplatsen innehåller detaljerad

information om alla goda exempel som projektets

partner genom ett grundligt arbete hittat runtom i 

Europa.

 Den har utformats för att kunna hjälpa till med svar 

och lösningar som små och medelstora företag samt 

organisationer som arbetar för att stödja dem kan ha 

nytta av. 

Det kan handla om att se hur andra har kommit över olika hinder, att hitta kontaktuppgifter 

för att kunna fråga vidare eller att hitta de små, små detaljer som kan vara så viktiga för att för 

att genomföra ett program med gott resultat. I verktygslådan hittar ni mycket mer information 

än vad som finns i den här broschyren. Leta bland exemplen med hjälp av sökbara kriterier 

eller bläddra helt enkelt igenom alla beskrivningar och låt er inspireras.
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  Staten har en central roll när det gäller att skapa ramar för att nya 

företag ska kunna växa och frodas. Här berättar vi lite om vad 

regering, departement och statliga myndigheter kan göra för 

att vidga marknaden för lösningar med förnybar energi och 

därigenom bidra till en hållbar utveckling, nya arbetstillfällen 

och grönare ekonomi. I kapitlet finns information om vad 

myndigheter – lokala och nationella – har gjort för att förbättra 

marknadsvillkoren för små och medelstora företag.

  Följande frågor är viktiga att besvara när man undersöker nya möjligheter att vidga 

marknaden från regeringens och statens sida:

   Vilken myndighet eller aktör ska jag vända mig till för att få stöd?

   Vilka intressenter ska jag engagera i min plan? 

   Vilka kan jag samarbeta med?

   Finns det någon politiker i någon annan region i landet som med 

kunskap och entusiasm medverkar i ett liknande projekt?

   Finns det någon politisk erfarenhet av projekt som liknar det jag vill genomföra?

  Staten har en central roll när det gäller att skapa ramar för att nya 

företag ska kunna växa och frodas. Här berättar vi lite om vad 

regering, departement och statliga myndigheter kan göra för 

att vidga marknaden för lösningar med förnybar energi och

därigenom bidra till en hållbar utveckling, nya arbetstillfällen

och grönare ekonomi. I kapitlet finns information om vad 

myndigheter – lokala och nationella – har gjort för att förbättra

marknadsvillkoren för små och medelstora företag.

  Följande frågor är viktiga att besvara när man undersöker nya möjlighhhhhhheter att vidga 

marknaden från regeringens och statens sida:

Vilken myndighet eller aktör ska jag vända mig till för att få stöd?
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HÅLLBARA EKOOMRÅDEN
Bostadsprojekt i allmännyttan i Italien och Rumänien

  Kommunen Brescia i Italien har tagit fram en ny modell för 

stadens bostadshus, speciellt för allmännyttan. Ett liknande 

initiativ har tagits i Rumänien. Målet var att göra nytta för både 

allmänheten och små och medelstora företag som arbetar med 

gröna energitjänster genom att

   bygga med hög teknisk standard och bra prestanda för att säkra en hållbar stadsutveckling

   erbjuda bostäder av lämplig kvalitet, speciellt i allmännyttan

   energieffektivisera för att minska byggnaders behov av värme och kyla

   se till att fler solpaneler och andra anläggningar med förnybar energi installeras i byggnader 

avsedda för bostäder

   utbilda små och medelstora företag, speciellt installatörer, om anläggningar för förnybar 

energi och särskilt solfångare.

”Det är enormt tillfredsställande att se 

vårt kooperativ i främsta ledet när det 

gäller miljöhänsyn och  framtidsaspekter 

för allmännyttan. Vi söker efter de bästa 

lösningarna som är möjliga att genomföra 

så att familjer kan få ett grönt boende.” 

 ”Vi försöker uppfylla både de behov som 

finns och hållbarhet för miljön. Resultatet 

är tillgång till offentlig finansiering och  

engagerade medarbetare, kunskap och 

tekniskt kunnade, samt effektiva och 

driftiga små och medelstora företag.”

[Antonio Angelo Bertoni | ordförande i
kooperativet La Famiglia (Familjen)]

[Rossana Scarsato | ansvarig för planerings-
området ”Piani di zona”, Brescia]

  I det här initiativet var det mycket viktigt att de små och medelstora företagen var med 

eftersom det gav tillfälle att ge dem bra utbildning och indirekt även marknadsföring. Tack 

vare detta offentliga initiativ kunde många lokala småföretag delta i ett stort projekt och 

bättra på sin kunskap och skicklighet.

  Ett antal elinstallatörer blev experter på förnybar energi och fick möjlighet att arbeta i ett 

stort och väl koordinerat projekt. Det gav dem möjlighet att utöka sin marknad och blev även 

ett intressant alternativ som marknadsföring. 

Två liknande initiativ genomfördes med framgång i Rumänien (Programmet Gröna hus) och i 

provinsen Modena i Italien (den lokala allmännyttan investerade i energieffektiva byggnader).
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Utförande och resultat:

  Brescia kommun bestämde sig för att i det nya 

bostadsområde de planerade att bygga i allmännyttan 

prova att bygga miljömässigt hållbart. De gjorde en 

lista över nödvändiga funktioner och egenskaper att 

tillämpa i projektet. Det kooperativ som gav bästa 

förslag anlitades sedan. Kooperativet i sin tur valde ut 

de lokala småföretag som skulle delta i byggnationen 

som byggare, installatörer och andra hantverkare.

  Kommunen tog råd av det kommunala fastighets-

bolaget A2A om vilka solfångaranläggningar som 

var de bästa att installera på små friliggande hus och 

byggnader. A2A ansvarade även för teknisk ledning 

under hela projektet och ordnade specialkurser för 

att utbilda installatörerna i hur man installerar solfån-

garanläggningar. Totalt installerades 333  solfångar-

anläggningar som tillsammans producerar cirka 750 

000 kWh ren förnybar el årligen.

  I Modena låg projektets fokus mycket på att kunna 

förse låginkomstfamiljer med bostäder av hög 

kvalitet, och att minska driftskostnaderna för allmän-

nyttans bostadsbestånd. 

 Projektet i Rumänien fokuserade på att introdu-

cera nya byggnadsmaterial och byggtekniker som 

de lokala mindre och medelstora företagen kunde 

bekanta sig med. Programmet var en pilotomgång 

som kommer att byggas ut till att omfatta tio städer. 

 

Småhus med solfångare i
        Sanpolino och Violino.

Nytt bostadsområde i allmännyttan

Framgångsrikt exempel analyserat av

CRACA Soc. Coop. 

www.commune.brescia.it

pianidizona@comune.brescia.it

Mer information:

www.anl.ro

relpub@anl.ro

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - STATLIGA INITIATIV
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ECOABITA – EKOHUS 
En ny certifiering av byggnaders energiprestanda

  Kommunen och provinsen Reggio Emilia i Italien arbetar 

tillsammans med regionala myndigheten i Emilia-Romagna 

för att byggnader ska certifieras enligt ECOABITA som 

kan förbättra den regionala byggnadsstandarden.

  Huvudsyftet med den här aktiviteten är att förbättra energiprestanda hos nya och reno-

verade byggnader. En byggnad som är certifierad enligt ECOABITA kommer att ha 25 % lägre 

energibehov än en som byggts enligt nationella minimikrav.

Projektet omfattar framtagning av en procedur för certifiering av byggnaders energiprestanda, 

beräkningsprogram, en kampanjsida på webben och en utbildning.

”Utbildning i Ecoabita har gett mig kunskap 

och verktyg som är bra när jag möter nya 

utmaningar när det gäller att spara energi i 

nya och renoverade byggnader.”

”Utmaningen var att producera en enkel och 

effektiv certifieringsprocedur för dem som 

arbetar med energibesparingar i sin dagliga 

verksamhet, som planerare, ingenjörsföretag 

och medborgare.”
[Norberto Vaccari | arkitekt]

[Ugo Ferrari | Reggio Emilia kommun]

  Den här aktiviteten visar att lokala myndigheter kan visa ett starkt initiativ och en bra och 

långsiktig vision  genom att ta med små och medelstora företag och planerare. Att introducera 

fasta gränsvärden  och utvärderingar som går längre än nationell lagstiftning har uppfattats 

som positivt. Samverkan har också lett till att skapa en lokal mässa på temat energieffektivitet 

i byggnadssektorn, ECOCASA.
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Utförande och resultat:

  

  Det här projektet initierades av en gemensam  

arbetsgrupp bestående av personal från kommunen 

och provinsen Reggio Emilia. Projektet involverade 

även universiteten i Modena och Reggio Emilia, 

fakulteten för arkitektur i Ferrara, tegelindustriernas 

nationella organisation och det lokala bostadsbolaget 

som externa tekniska partner. BureauVeritas gjorde 

den slutliga utvärderingen av byggnaderna och 

CO2-besparingarna. 

Idag använder ungefär 40 kommuner certifieringen 

ECOABITA. 

Projektet har gett följande resultat:

 Certifiering av mer än 700 nya och renoverade bygg-

naders energiprestanda.

 Utbildning av 300 tekniker på tre valfria nivåer.

 Investeringar på cirka 5,2 miljoner euro för att reno-

vera befintliga byggnader.

 Regional informationskampanj om certifiering av 

byggnaders energiprestanda med ökad kunskap om 

och efterfrågan på förnybar energi och gröna energi-

tjänster som följd.

  

Informationskampanj i lokala media 

Framgångsrikt exempel analyserat av

AESS Modena

Mer information:

Ufficio Relazioni col Pubblico, kommunen 

Reggio Emilia

www.ecoabita.it 

ecoabita@municipio.re.it 

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - STATLIGA INITIATIV
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I verktygslådan på webbplatsen finns 11 aktiviteter som 
initierats av staten och 19 av andra statliga organ.
http://www.prometheus-iee.eu/toolbox.aspx 

Österrike:

· Värmekoll

· Kvalitetssäkring av tjänster för förnybar energi och miljövänligt byggande 

· Energikoll i hemmet

Bulgarien:

· Utveckling av en konkurrenskraftig energisektor i Bulgarien

· Energiombyggnad i flerfamiljshus

Frankrike:

· Eco-Energies Innovationsprogram

· Geneera webbteve 

Tyskland:

· Main-Tauber, program för solpaneler på  1000 tak 

Grekland:

· Byt ut din luftkonditionerare

Ungern:

· Bükk-MAK LEADER Sammanlänkade gröna energikommuner

· Bioenergibaserat kraftverk i Szakoly

· Geotermisk uppvärmning i Kistelek

Italien:

· Miljömässigt hållbara områden i Brescia

· Conto Energia fotovoltaico, statlig ekonomisk stimulans för solel

· ECOABITA – Certifiering av byggnaders energiprestanda

· Lokalt allmännyttigt bostadsbolag investerar i energieffektiva byggnader

Rumänien:

· Arbetsgrupper för  hållbar utveckling av vindkraft

· Programmet Gröna hus

· Främjande av geotermisk uppvärmning av byggnader

Slovenien:

· Nationell plan för stöd till kraftvärmeverk

· Stöd till elproduktion med solpaneler

· Energiförvaltning i offentlig sektor

· Utveckling av offentlig gatubelysning

Spanien:

· Bidrag för renovering av värmeisolering i befintliga byggnader – hem, kontor och affärslokaler

· Bidrag för installation av energieffektiva system

· DISTRICLIMA – Fjärrvärme och fjärrkyla, utställning

Sverige:

· Biogas Sydost

· Energieffektivisering i industrin, Oskarshamn

· Bioenergigruppen i Växjö

· ENIG – Energieffektivisering i industrin
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  Finansiella initiativ kan vara ett kraftfullt redskap för att skapa 

möjligheter för entreprenörer, ge stimulanser till investerare och 

säkerställa att teknik som är i frontlinjen idag blir konkurrenskraftig 

på morgondagens energimarknad.

  Finansiella initiativ som baseras på ett solitt juridiskt ramverk 

som garanterar effektiva investeringar kan räcka långt för att stärka 

marknaderna för förnybar energi och gröna energitjänster och kan 

även bidra till stora språng i teknisk kompetensutveckling och lärande.

  Framgångsrika exempel och andra goda exempel som presenteras här 

visar hur länderna har stärkt sina ekonomier genom målinriktade finansiella 

aktiviteter i sektorerna gröna energitjänster och förnybar energi.
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ENERGIKOLL I HEMMET
Stöd till energirådgivning 

  Delstatsregeringen i delstaten Kärnten i södra Österrike bidrar 
med två tredjedelar av den totala kostnaden på 150 euro för en 
inledande energikartläggning hemma hos kunderna. Under de 
första sju månaderna har hela 2 000 energikartläggningar 
efterfrågats.

  Aktiviteten Energikoll i hemmet har fyra huvudmål:

   Uppfylla målen i Vägbeskrivning för energi i Kärnten.

   Öka medvetenheten om energiförbrukning, energisparåtgärder, effektiv energianvändning 

och möjligheten att byta till förnybara energikällor hos privata konsumenter.

   Stödja den lokala ekonomin. 

   Minska hushållens energiförbrukning, och därigenom spara resurser och värna miljön.

”Nätverket för energikonsulter i Kärnten 

erbjuder kompetent och oberoende 

energikartläggning och rådgivning.”

”Energirådgivningen hjälper oss i vårt projekt 

”Ett Kärnten fullt av energi” att spara energi 

utan någon större ansträngning och ger 

vägledning när man söker bidrag.“[Gerhard Moritz | vd för Energiebewusst 
Kärnten] [Beate Prettner | chefsrådgivare energi till 

delstatsregeringen i Kärnten]

  Hemligheten bakom framgången med den här åtgärden ligger i samverkan mellan aktörerna, 

som bygger på ett solitt juridiskt ramverk och statligt stöd och därtill betydande ekonomiskt 

stöd för att generera stor uppmärksamhet och intresse i medierna. Regeringen har skapat  ett 

ramverk genom att anta en vägbeskrivning för energi med legala och finansiella initiativ som 

breddat vägen för programmets framgång.

  Den fortsatta framgången beror inte minst på systemet för kvalitetsgaranti och den centrala 

administration som nätverket för energikonsulter i Kärnten  stod för samt omfattande kommu-

nikation via initiativet ”Ett Kärnten fullt av energi”.
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Utförande och resultat:

 Hushållen i Kärnten har uppmuntrats att minska 

sin energiförbrukning med hjälp av delstatens ener-

gisparprogram ”Ett Kärnten fullt av energi” som ska 

verka för effektivare energianvändning och förnybara 

energikällor.

  Den viktigaste uppmuntran för att man ska låta göra 

en energikartläggning av hemmet är det fördelaktiga 

priset för att få hembesök av en professionell ener-

gikonsult. Två tredjedelar av kostnaden är subven-

tionerad. Kunden behöver inte ens ligga ute med 

pengarna utan betalar bara 50 euro och resterande 

del täcks automatiskt av stödet. 

  Den låga kostnaden gör det attraktivt för en bred 

kundgrupp att låta göra en första energikartläggning 

hemma, ger mycket för pengarna och stimulerar  

husägarna att investera i minskad energiförbrukning 

med hjälp av de stöd, bidrag och speciallån som finns 

att få. Energikartläggning i hemmen utförs av en lokal 

organisation för energikonsulter, Energie bewusst 

Kärnten (ebk), som grundats av delstatsregeringen i 

Kärnten. Ebk initierar programmet, koordinerar och 

fördelar ansökningarna om energikartläggningar, 

ordnar utbildning och utvärderar kvaliteten hos 

nätverkets medlemsföretag.

 Under 2009 fanns medel för stöd till 4000 energi-

kartläggningar hemma. De första sju månaderna kom 

mer än 2000 ansökningar in, vilket gav ett uppsving 

till hela den här sektorn. Ungefär hälften av kunderna 

har gett återkoppling genom att gradera kvaliteten på 

energikartläggningen på en skala från 1 (bäst) till 5 

(sämst), där genomsnittet är 1,37.

Framgångsrikt exempel analyserat av 

AEE Energiedienstleistungen GmbH

Mer information:

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

patrick.dramberger@ktn.gv.at

www.energie.ktn.gv.at

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - FINANSIELLA INITIATIV

Energikonsult besöker hemmet, ett 
första viktigt steg för en effektivare 
energianvändning och mer förnybar 
energi

Energikoll i hemmet, del av kampanj 
för energi i Kärnten
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RUMÄNIENS ENERGIEFFEKTIVISERINGSFOND 
Ekonomiskt stöd till projekt för effektivare energianvändning och förnybar 
energi

  FREE skapades för att finansiellt bistå industriföretag och andra 
energikonsumenter att investera i modern teknik, så att de får en 
effektivare energianvändning och minskar sina CO2-utsläpp.

  Rumäniens energieffektiviseringsfond har som huvudmål att ekonomiskt stötta små och 

medelstora företag, privatkunder och offentliga organisationer i att: 

 genomföra projekt för effektiv energianvändning 

 införa och använda modern teknik för effektiv energianvändning

 främja användning av förnybara energikällor och gröna energitjänster.

”Projektet 20 000 Gcal (25 GWh), som 

innebär att 5 distributionspunkter ansluts 

till en plats för geotermisk utvinning (nr  767 

Oradea 20), finansierades till 36 % av FREE, 

till 8 % av Transgex SA Oradea, och till 

56  % genom handel med  CO2-utsläpp 

med det danska naturvårdsverket.”

”FREE, idag det enda kontoret i Rumä-

nien som är specialiserat på effektiv 

energianvändning, erbjuder sina kunder 

ett komplett utbud tjänster och en 

hög nivå av expertkunnande.”

[Transgex Oradea | SA]

[Mihai | Marius Voronca, vd]

  Sedan 30 juni 2008 då det finansiella stödet från Internationella banken för återuppbyggnad 

och utveckling (en organisation inom Världsbanken) upphörde har FREE drivit verksamheten 

enbart på kommersiella grunder. Allt fler banker bistår FREE i att medfinansiera projekt för 

effektiv energianvändning och förnybara energikällor. FREE har nått framgång tack vare sin 

tydliga juridiska bas och den sunda organisationsstrukturen. Fonden bildades i linje med 

regeringens strategi och har därför politiskt stöd även om den leds oberoende av staten. 

Genom att erbjuda bra expertis inom ett smalt område har FREE snabbt etablerat sig som 

expert på området. Det professionella och opartiska urvalet av projekt och den fortlöpande 

bevakningen av projektens genomförande säkerställer fortsatt framgång.
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Utförande och resultat:

  FREE grundades 2001 med finansiellt stöd av Inter-

nationella banken för återuppbyggnad och utveck-

ling, för att kanalisera statliga medel till att stimulera 

effektiv energianvändning, främja förnybar energi 

och hjälpa lokala myndigheter med renovering av 

byggnader, gatubelysning, små kraftvärmeverk och 

energiövervakning i administrativa byggnader. FREE 

agerar inom ramen för Rumäniens nationella strategi 

för energieffektivisering.

  För att få finansiering från FREE måste sökande 

uppfylla vissa villkor: 

 a) projektbudgeten ska vara mellan 100 000 USD 

och 1 miljon USD (80 000 till 780 000 euro )

 b) projektet ska vara medfinansierat till 20 %

 c) projektet ska ge avkastning inom 4 till 5 år 

 d) investeringen måste ge ekonomisk vinst, varav 

minst 50 % måste komma från minskad energiför-

brukning eller från minskad användning av primära 

energiresurser

 e) sökanden måste bli miljöcertifierad 

 f) sökanden måste oberoende eller i ett offentligt 

partnerskap företa aktiviteter för att främja investe-

ringen

 g) investeringen ska göras med enkel och verifierad 

teknik.

Anläggning för geotermisk energi, 
Transgex Oradea SA

Raffinaderiet Steaua Romana    
moderniseras för att spara energi

Framgångsrikt exempel analyserat av

CNIPMMR (Nationella rådet för privata små 

och medelstora företag i Rumänien)

Rumäniens energieffektiviseringsfond, FREE

Mer information:

www.free.org.ro 

office@free.org.ro 

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - FINANSIELLA INITIATIV
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I verktygslådan på webbplatsen finns 11 finansiella initiativ och dessutom 
ytterligare 18 initiativ med delvis finansiella komponenter.
http://www.prometheus-iee.eu/toolbox.aspx 

Österrike

· Värmekoll

· HSH – åtgärdspaket för gröna energitjänster

· Energikoll i hemmet

Bulgarien:

· Utveckling av en konkurrenskraftig energisektor i Bulgarien

· Utveckling av en marknad för energieffektivisering i Bulgarien

· Effektivare energianvändning och små anläggningar för förnybar energi i bostadssektorn i Bulgarien

· Energiombyggnad i flerfamiljshus

Frankrike:

· Eco-Energies Innovationsprogram

Tyskland

· Main-Tauber, program för 1000 solpaneler på tak 

Grekland

· Byt ut din luftkonditionerare

Ungern:

· Hållbart jordbruk, modell för miljövänlig teknik och ekonomi

· Energiacentrum – Design, utförande och försäljning av förnybara energisystem

Italien:

· Miljömässigt hållbara områden i Brescia

· Förordning om stimulans till medborgare som installerar förnybar energi 

eller effektiviserar energianvändningen i byggnader

· SOLARTI – Ny energi, noll kostnad

· Conto Energia fotovoltaico, statlig ekonomisk stimulans för solel

· Ekonomiskt stöd till högeffektiva pannor med rökgaskondensering och energimärkning 

· RealEnergy – stöd till förnybar energi i fastigheter

Rumänien:

· Bidrag till köp av tjänster och produkter för förnybar energi och för att uppmuntra effektiv energianvändning

· Programmet Gröna hus

· Främjande av geotermisk uppvärmning av byggnader

Slovenien

· Nationell plan för stöd till kraftvärmeverk

· Främjande av biogasanläggningar i Europa (IEE-projekt)

· Stöd till elproduktion med solpaneler

· Energiförvaltning i offentlig sektor

Spanien:

· Bidrag för renovering av värmeisolering i befintliga byggnader – hem, kontor och affärslokaler

· Bidrag för installation av energieffektiva system

· Initiativ för att öka konkurrenskraften hos gröna energiföretag, Baskiens energikluster

Sverige:

· Bioenergigruppen i Växjö
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  De goda exempel som tas upp i det här avsnittet beskriver  nationell lagstiftning som direkt 

påverkar sektorn förnybar energi och gröna energitjänster i länderna, och kan hjälpa de små 

och medelstora företagen att bredda sina marknader eller skapa nya.

Starka och stimulerande initiativ bygger alltid på ett fast juridisk regelverk som skapar en 

tillförlitlig bas att bygga aktiviteterna på. De legala initiativ som presenteras här har starka 

statliga eller finansiella komponenter. Det är som alltid samverkan mellan många kompo-

nenter och aktörer som gör ett projekt framgångsrikt.

                                Små och medelstora företag kan verka för ändrat juridiskt regelverk

                                    genom sina branschföreningar. Utfallet av införda lagar och     

                                       förordningar i enskilda fall kan bidra till underlag för att omvärdera

                                        lagarna och förordningarna.

 Den som använder verktygslådan kan få en förståelse för följande:

   Vilken slags lagstiftning fungerar?

   Vem kan tillämpa eller verka för dessa förändringar?

   Varför och hur blev förändringarna framgångsrika?

   Hur lång tid tog det att tillämpa förändringarna?
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PROGRAMMET 1000 TAK
Installation av solpaneler för hushållen

  Baserat på ett solitt juridiskt ramverk har en lokal bank 
tillsammans med ett energikontor och små och medelstora 
företag startat ett initiativ för att ge stöd till hushållen att 
installera solpaneler på minst 1000 tak under 2009 i regio-
nen Main-Tauber-Kreis i Tyskland. 

  Projektet riktade sig framför allt till   

 privata kunder genom att ge dem intäkter från solpaneler och oberoende energiförsörjning 

genom solel från sina egna tak

 den regionala ekonomin genom att använda lokala företag som partner för att leverera solel-

anläggningar av hög kvalitet, lokala små och medelstora företag för att planera och installera 

solpanelerna samt nya kunder till den lokala banken genom speciallån

 miljön, som fick ta emot mindre CO2-utsläpp genom installation av förnybar energi.

 

”Vi vill gynna installation av förnybar 

energi i vår region. Solpaneler kan alla ha, 

och därmed aktivt bidra till att motverka 

klimatförändringen. Det gör vår fantastiska 

region Main-Tauber ännu attraktivare.”

”Vår vision: Alla producerar sin egen 

el – utan utsläpp! Solpaneler är den ideala 

lösningen för detta. Få stöd från regeringen 

för att värna klimatet med hjälp av ert eget 

tak samtidigt som hållbara vinster skapas 

och ni får en oberoende energiförsörjning.”

[Reinhard Frank | tjänsteman i kommunen 
Main-Tauber-Kreis]

[Michael Schneider | föreståndare, Volksbank 
Main-Tauber eG]

  Hemligheten bakom framgången med solpaneler på 1000 tak ligger i samverkan mellan 

aktörer som bygger på ett solitt juridiskt regelverk och statligt stöd:

 regeringen etablerade ett energikontor för att värna miljön

 det juridiska ramverket, och speciellt inmatningstarifferna, skapar en stabil grund som pro-

grammet bygger på

 programmet 1000 tak organiserades av ett nätverk av aktörer, vilket garanterar att man med 

full överblick och helhetstänkande kan erbjuda kunskap för att tackla problem som uppstår 

med regionala ekonomiska partner

 inriktningar och mål presenterades med hjälp av en vida spridd och detaljrik marknadsförings-

kampanj.
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Utförande och resultat:

  

  Lokala företag (banker, energikontor, små och 

medelstora företag, tillverkare av solpaneler) samar-

betade i ett nätverk som erbjöd alla tjänster och 

produkter som behövdes för att hjälpa kunderna till 

en oberoende energiförsörjning genom att installera 

solpaneler på sina egna tak.

  Information om programmet spreds med en detal-

jerad informationskampanj och expertframträd-

anden. Mer information fanns att få på programmets 

webbplats och genom en upplysningstjänst. Det 

juridiska regelverket i Tyskland är en viktig faktor 

för investeringar i förnybar energi och var nyckeln 

till programmet 1000 tak. Installation av solpaneler 

stöds av den tyska lagen om förnybar energi från 

2000 (EEG) som reglerar inmatningstariffer för el till 

elnätet.

  Myndigheternas intresse för solelsystem steg kraftigt 

tack vare programmets inkluderande karaktär och 

helhetstänkande.

  Företagen i nätverket gjorde vinster av den ökade 

efterfrågan på solelanläggningar och kundernas 

vinster var enkel tillgång till solelanläggningar, till-

gång till billiga lån och garanterade intervall för till-

bakabetalning med fasta inmatningstariffer.

Programmet började som ett program för 100 tak år 

2009 och utvidgades till 1000 tak år 2010 på grund 

av den stora efterfrågan. Bara under 2009 finan-

sierades mer än 700 solelanläggningar av projektet.

Antalet anställda på små och medelstora företag med 

gröna energitjänster har ökat.

Många solpaneler ger regional energi, 
tillväxt och välstånd 

Framgångsrikt exempel analyserat av 

AEE Energiedienstleistungen GmbH

Mer information:

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

energie-umwelt@volksbank-main-tauber.de

http://www.100daecher-maintauber.de/

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - LEGALA INITIATIV

source: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de 

source: Stefan Göthert / pixelio.de  
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NATIONELLT STÖD FÖR KRAFTVÄRME
Fond för kraftvärmeverk

  I Slovenien har man numera ett regelverk för att stödja 
elproduktion från högeffektiva kraftvärmeverk med inmat-
ningstariffer under 10 år.

  De främsta målen var att gynna potentiella investerare i kraftvärmeverk och att nå de 

nationella målen för förnybar energi och effektiv energianvändning. Regelverket intensifie-

rade intresset för kraftvärmeverk, ökade attraktiviteten för kraftvärmeverk hos investerarna, 

uppmuntrade företag att utveckla innovativ teknik för kraftvärmeverk, skapade fler arbetstill-

fällen och bidrog till att nå de nationella målen för förnybar energi och effektiv energian-

vändning.

 

”Ekonomiska och juridiska aspekter på 

det antagna regelverket ger utmärkta start-

punkter för ökad användning av kraftvärme 

i olika sektorer – privata investerare, offentlig 

sektor, företag.”

”Med kraftvärme får man garanterat en 

säker energitillförsel, och dessutom sparar 

man energi och får inkomster om man 

säljer överskottet av energin som produ-

ceras. Detta har stöd i regelverket.”

[Jure Bocek | CTO Adesco Ltd.]

[Aleks Jan | Energen Ltd.]

En noggrann analys gjordes innan regelverket infördes och kraftvärmeverken började byggas.

Regelverket fokuserade på att erbjuda en generell plan för stöd, bygga en solid juridisk 

bas och introducera starka finansiella stimulanser. Regelverket kommer att ha stor effekt 

på framtidens energimarknad och investeringar. Framgången beror på livskraften i 

investeringarna i kraftvärmeverk, och det är där de garanterade inmatningstarifferna spelar 

en roll. De uppmuntrar finansiella institutioner att ge fördelaktiga lån till investeringar i 

kraftvärmeanläggningar.
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Utförande och resultat:

  

  Idén att reformera befintliga stödsystem utveck-

lades och fördes fram via ett antal olika initiativ. 

Huvudproblemet var att det dåvarande systemet var 

ineffektivt. Finansdepartementet hade huvudansvaret 

för att tillhandahålla ett passande stödsystem. Baserat 

på ett förberedande arbete av Jozef Stefan Institut 

formulerade finansdepartementet regelverkets slutliga 

utformning.

Ett år efter att stödplanen antagits finns redan konkreta 

resultat. Bland många projekt kan nämnas nya kraft-

värmeverk som installerats i hälso- och sjukvårdscen-

tret i Celje, i den offentliga skolan Zalog i Ljubljana 

och i äldreboendet Postojna.

Andra direkta effekter kan ses i antalet nyetablerade 

företag och befintliga företags expansion. De flesta 

företag som drar nytta av den nya lagstiftningen på 

området deltar aktivt i att marknadsföra kraftvärmean-

läggningar på olika mässor och konferenser.

Utgår man från trenden året efter att stödplanen 

antogs kan man vänta sig att ännu fler anläggningar 

uppförs. Det visar sig även i bankernas vilja att inves-

tera när marknaden ökar tack vare ny lagstiftning. 

Exempel där värmebehovet täcks av 
två kraftvärmeanläggningar 

Nya kraftvärmeverk även i offentliga 
byggnader

Framgångsrikt exempel analyserat av

KSSENA

Mer information: 

BORZEN, power market operator, Ltd.

www.borzen.si

info@borzen.si

homepage: www.kssena.si

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - LEGALA INITIATIV
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I verktygslådan på webbplatsen finns 5 legala initiativ 
samt ytterligare 10 initiativ med legala inslag.
http://www.prometheus-iee.eu/toolbox.aspx 

Österrike:

· Energikoll i hemmet

Tyskland

· Main-Tauber, program för solpaneler på 1000 tak

Grekland:

· Byt ut din luftkonditionerare

Ungern

· Hållbart jordbruk,  modell för miljövänlig teknik och ekonomi

· Bükk-MAK LEADER Sammanlänkade gröna energikommuner

Italien:

· Förordning om stimulans till medborgare som installerar förnybar energi eller effektiviserar 

energianvändningen i byggnader

· Conto Energia fotovoltaico, statlig ekonomisk stimulans för solel

· ECOABITA – Certifiering av byggnaders energiprestanda

Rumänien:

· Lagstiftning för att främja förnybar energi och effektiv energianvändning

Slovenien:

· Nationell plan för stöd till kraftvärmeverk

· Främjande av biogasanläggningar i Europa (IEE-projekt)

· Stöd till elproduktion med solpaneler

· Energiförvaltning i offentlig sektor

Spanien:

· Bidrag för renovering av värmeisolering i befintliga byggnader – hem, kontor och affärslokaler

· Höjd status för producenter av solenergitjänster samt deras produkter och tjänster, Föreningen för solels-

branschen i Spanien



www.prometheus-iee.eu 29

  Organisatoriska initiativ omfattar aktiviteter av oberoende aktörer som energikontor, kluster, 

nätverk och ickestatliga organisationer.

Här beskrivs två framgångsrika exempel som valts ut bland en rad goda exempel runtom 

i Europa. De visar hur regionala aktörer kan forma den lokala ekonomin 

genom att presentera en tydlig vision, bidra med sakkunskaper, stödja 

arbetet, samla resurser och koncentrera de små och medelstora 

företagens arbete mot gemensamma mål. Organisationer agerar 

ofta på den regionala nivån och den regionala ekonomin kan i 

hög grad stärkas med specifika mål och samarbete mellan lokala små 

och medelstora företag. Frågor att besvara i det här sammanhanget är:

  Vad kan min organisation göra för att bättre stötta små och                                                      

medelstora företag som arbetar med gröna energitjänster?

  Vilka strukturella förändringar är nödvändiga?

  Hur kan min organisation på bästa sätt ta del i initiativ från staten sida? 

  Vad kan min organisation göra för att gå jämsides med dem?

  Vilken slags organisation skulle man kunna skapa för att bättre kunna stödja små och            

medelstora företag som arbetar med gröna energitjänster?
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BIOGAS SYDOST
Biogasnätverk i södra Sverige

  Nätverket Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som är 
helt finansierat av sina medlemmar, och som förespråkar 
bättre villkor för biogas och bidrar till expansionen av 
biogasmarknaden i södra Sverige.

  I nätverket ingår tillverkare, energiföretag, distributionsbolag samt offentliga tjänstemän som 

varit med och stöttat teknikens införande redan från början. Följande mål vill man uppnå:

 Öka produktionen av biogas till fordon samt antalet tankställen för biogas.

 Samordna kunskap och kommunicera från intressenter till marknaden hur utvecklingen ser ut 

samt öka intresset för forskning om biogas.

 Identifiera stöd och bidrag som kan stödja värdekedjan att bli en självgående marknad.

 Öka konkurrenskraften hos lokala små och medelstora företag och den regionala industrin.

”Vi tror att en synergi i den sydöstra 

regionen ger oss mer möjligheter 

att nå vårt mål för Kalmar län att bli 

fossilbränslefritt till 2030 genom att vi 

ersätter en del fossilbränslen med biogas. 

Biogas Sydost är det bästa nätverket 

att samverka i för att nå detta.”

”Biogasutvecklingen bygger på samarbete 

och på fyra områden: kommuner med 

hushållsavfall, gårdar med grödor och 

gödsel, kommunala avloppsverk samt 

områden under utveckling som marina 

substrat. Nätverket Biogas Sydost skapar 

möjligheter på alla dessa fyra områden.”

[Stefan Svenaeus | medlem] [Johnny Lilja | projektledare]

  Samarbetet i nätverket för samman offentliga och privata aktörer med syfte att främja ökad 

kapacitet för biogasen. Nätverket stödjer utvecklingen av biogasteknik och speciellt ökad 

användning av biogas som fordonsdrivmedel för att nå miljömålen. Nätverket administreras 

av Energikontor Sydost. De tiotalet medlemmarna är kommuner, regionala myndigheter och 

företag.

  Nätverkets framgångar kommer från  den breda kompetensen hos nätverkets medlemmar 

och den kunskapsbas som byggts i projektet Madegascar. Nätverket leds både professionellt 

och med stor entusiasm, och bedriver ett engagerat arbete för hållbar utveckling, fordonsgas 

och biogas.

li j
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Utförande och resultat:

  Nätverket bildades för att nå målen i IEE-

projektet Madegascar. I projektet sammanfördes 

alla intressenter  och förutsättningar skapades 

för att utveckla nätverket. Ekonomiskt stöd för 

att etablera nätverket kom från myndigheter, 

kommuner, lantbrukarnas organisationer och 

Energikontor Sydost. Biogas Sydost är idag ett 

självgående program som arbetar med projekt 

för att öka biogasmarknaden. 

Geografiskt täcker Biogas Sydost in Gotlands, 

Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Jönköpings 

län. Nätverket skapar ökad acceptans hos 

konsumenterna, utbildar innehavare av fordons-

flottor och bilförsäljare, genomför program för 

att stimulera biogasmarknaden och erbjuder 

information. 

Projektets viktigaste målgrupper är beslutsfat-

tare, tillverkare, (bio)gasleverantörer, ansvariga 

för fordonsflottor på företag och i offentliga 

organisationer, bilägare och bilförsäljare. 

För att utveckla hela värdekedjan från substratet 

till tankstället äger ett samarbete rum mellan de 

intressenter, större företag, små och medelstora 

företag och myndigheter som förts samman i 

nätverket. Fördelarna med att använda biogas 

och att bygga upp hela värdekedjan i sydost 

inom regionen kommer att bli väl synliga den 

dag då anläggningarna och tankställena nått 

önskad storlek och använder lämpliga substrat. 

För att vidareutveckla tekniken bedrivs forskning 

och utbildning i samarbete med universitet 

och det bredare forskarsamhället. Utan tvekan 

påvekar nätverket de policyer som dras upp i 

regionens energi- och klimatstrategier.

Anläggning för biogasproduktion

Biogasdriven lastbil

Framgångsrikt exempel analyserat av 

Energikontor Sydost

Kent Andersson, projektledare 

Mer information:

Tel:   +46 (0)455-30 32 34

Mob: +46 (0)70-209 44 09

kent.andersson@energikontorsydost.se

www.energikontorsydost.se 

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - ORGANISATORISKA INITIATIV
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BÜKK-MAK LEADER I UNGERN
Sammanlänkade gröna energikommuner 

  Jordbruksavfall används för att producera grön energi till 
44 byar i regionen Bükk i Ungern för att värna miljön och 
se till att få en hållbar utveckling i regionen.

  Målet med projektet är att låta 100 000 människor i en missgynnad region få dra nytta av 

grön energi som skapar nya arbetstillfällen och en fördelaktig återvinning av jordbruksavfall, 

industriellt avfall och köksavfall. Vinsterna för medborgare och företag är att den förnybara 

energin produceras lokalt och att livskvaliteten förbättras med ren teknik, vilket ger rena 

bostadsområden och bidrar till utvecklingen av lokalsamhället. 

”Vi är stolta att vara både en del av 

och vinnare i det här samarbetet.”

”Alla hinder kan övervinnas när 

man går samman i lokalsamhället, 

samarbetar och arbetar hårt.”

[Gábor Környei | vd, Transmit-Power Ltd.] [Dr. József Nagy | vd, BÜKK-MAK LEADER 
Nonprofit Kft]

  Programmet har varit framgångsrikt tack vare att det är ett regionalt initiativ med en 

transparent utvecklingsstrategi, följer ett uppdrag som gjorts allmänt bekant och har tydliga 

syften och mål. Det lägger grunden för ett nära samarbete mellan nyckelaktörer i regionen 

och ger lokalbefolkningen en möjlighet att delta direkt i projektet tillsammans med företagen 

och myndighetsorganisationerna.

Det engagerade ledningsteamet bygger på den lokala samhällsandan och garanterar fortsatt 

framgång med hjälp av mycket effektiva marknadsföringskampanjer.
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Utförande och resultat:

  Regionen Bükk runt staden Miskolc är en av de 

mest missgynnade regionerna i Ungern med hög 

arbetslöshet, låg andel av BNP och låg tillväxttakt. 

Det beror till olika delar på brist på investeringar i det 

förflutna, brist på utbildningsmöjligheter och att den 

unga generationen emigrerar. Det var därför viktigt 

att kunna använda obrukad mark till att producera 

hållbar energi med ett överkomligt pris genom att 

återvinna avfall. Det har skapat nya arbetsplatser, 

skyddat miljön, introducerat ny teknik och nya 

kunskaper och i ett fall även resulterat i turism.

  Programmet leds av Bükk-MAK Nonprofit Ltd, som 

tänkt ut strategin och genomfört projektet. De har 

valt ut fattiga byar och små städer för att etablera 

en grupp som arbetar med LEADER (en metod för 

utvecklingen av landsbygden inom EU) och har 

dragit igång programmet ”1 by –1 MW”. Varje 

energigård producerar värme och el av de bärare av 

primärenergi¬ som finns tillgängliga lokalt. Det är 

allt från biomassa, geotermisk energi, solenergi och 

vindkraft till vattenkraft och biogas. Energin används i 

lokalsamhället och överskottet säljs till det nationella 

elnätet eller används till lokal vätgasproduktion.

  Projektet Bükk-MAK LEADER är ett framgångsrikt 

exempel på en komplex användning av förnybar 

energi. Projektet är helt anpassat till de speciella 

villkoren för förnybar energi i Ungern och bidrar 

dessutom till en hållbar utveckling. 

Energigård i Szomolya

Energigård i Dédestopolcsány

Framgångsrikt exempel analyserat av

Mid-Pannon Regional Development Co.

Mer information:

http://www.bukkmakleader.hu

 

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - ORGANISATORISKA INITIATIV
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I verktygslådan på webbplatsen finns 13 organisatoriska initiativ 
samt ytterligare 11 initiativ med organisatoriska inslag.
http://www.prometheus-iee.eu/toolbox.aspx 

Österrike:

· Värmekoll

· Kvalitetssäkring av tjänster för förnybar energi och miljövänligt byggande 

· Energikoll i hemmet

· HSH – åtgärdspaket för gröna energitjänster

Bulgarien

· Borgmästaravtalet

Frankrike:

· Format’eree – utbildning om kvalitetssäkring

· Miljövänliga hantverkare, märkning 

Tyskland

· Main-Tauber, program för 1000 solpaneler på tak

Ungern:

· Hållbart jordbruk, modell för miljövänlig teknik och ekonomi

· Bükk-MAK LEADER Sammanlänkade gröna energikommuner

· Bioenergibaserat kraftverk i Szakoly

Italien:

· BÄSTA RESULT AT – utbildning och information

· SOLARTI – Ny energi, noll kostnad

· Energisparcentrum i Modena, lokal teknisk stödfunktion för små och medelstora företag i nätverket Domotecnica

Rumänien:

· Arbetsgrupper för hållbar utveckling av vindkraft

Slovenien:

· Främjande av biogasanläggningar i Europa

· Nationell plan för stöd till kraftvärmeverk

· Stöd till elproduktion med solpaneler

· Energiförvaltning i offentlig sektor

· Utveckling av offentlig gatubelysning

Spanien:

· Höjd status för producenter av solenergitjänster samt deras produkter och tjänster, Föreningen för solels-

branschen i Spanien

· Initiativ för att öka konkurrenskraften hos gröna energiföretag, Baskiens energikluster

Sverige:

· Nätverk för småskalig vattenkraft

· Energieffektivisering i industrin, Oskarshamn
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  Kommunikation till målgruppen är alltid viktig oavsett vad en kampanj handlar om och det 

gäller även de flesta av de framgångsrika exempel som vi beskriver här, som även innefattar 

marknadsföring som en stark beståndsdel även om de domineras av andra komponenter. De 

framgångsrika exempel som presenteras i det här avsnittet och de goda exempel som finns i 

verktygslådan på webbplatsen beskriver initiativ där marknadsföringskomponenten var den  

komponent som hade allra störst påverkan och ledde till att öka eller främja marknaden för 

gröna energitjänster för små och medelstora företag.

  De marknadsföringsinitiativ som beskrivs inriktar sig huvudsakligen 

på att med olika medel skapa intresse och förtroende för små och 

medelstora företag och kan genomföras av olika aktörer.

  Några frågor som man kan väntas få svar på i verktygslådan är:

   Finns det en kunskapsgrund som man kan bygga vidare på 

    (kartläggningar, enkäter, marknadsundersökningar)?

   Finns det utrymme för en marknadsföringskampanj som spänner över  

    regioner eller sträcker sig ut över gränserna?

   Finns material tillgängligt som kan användas?

   Vilka ska nås med specifik marknadsföring och varför?

   Hur kan målgrupperna bäst nås?
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ECO-ENERGIES INNOVATIONSPROGRAM
Marknadsföringskampanj för att främja innovativa produkter och tjänster 

  Eco-Energies Innovationsprogram är ett marknadsföringsverktyg 
från klustret Rhône-Alpes Eco-Energies i Frankrike för att främja 
utveckling av små och medelstora företag via stöd till miljövänliga 
byggprojekt.

  Regionen Rhône-Alpes beslutade 2008 att som en del av av sin strategiska policy för att 

minska utsläpp av växthusgaser skapa ett marknadsföringsverktyg för att stärka konkurrens-

kraften hos den lokala miljövänliga (gröna) byggbranschen, särskilt avseende nya innovativa 

produkter, tjänster och kommersiella strategier. Marknadsföringsverktyget syftar främst till att 

uppmuntra och stödja initiativ från lokala små och medelstora företag som deltar i utveck-

lingen och utförandet av innovativa projekt i den gröna byggsektorn.

”Det blev möjligt tack vare programmet 

Eco-energies att tänka ut och konstruera 

mycket energieffektiva byggnader. Det 

har gjort att vi har kunnat genomföra och 

utvärdera vårt tillvägagångssätt i rätt tid och 

på ett mycket konkurrenskraftigt sätt.” 

”Eco-Energies Innov är ett utomordentligt 

verktyg för att stötta innovativa projekt 

som ibland kan vara svåra att komma 

igång med. Det finansiella och strategiska 

stödet gör att de små och medelstora 

företagen kan nå sina mål att introducera 

nya produkter och tjänster på marknaden.” 
[Michel Valette | vd, MV Réalisation] [Mickaël de Chalendar | teknisk chef,

Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies]

  Det här initiativets framgång  är en följd av samverkan mellan många viktiga faktorer:

 det strategiska och finansiella stödet från regionstyrelsen i Rhône-Alpes

 genomförandet med hjälp av ett företagskluster som redan hade kontakt med de små och 

medelstora företagen i den gröna byggsektorn

 ett åtföljande program som innehåller både strategiskt och finansiellt stöd och samordnas av 

oberoende konsulter.
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Utförande och resultat:

  

  Innovationsprogrammet Eco-Energies introducerades 

med hjälp av regionstyrelsen 2009 och samordnades 

av klustret Eco-Energies i partnerskap med ARDI (ett 

regionalt utvecklings- och innovationskontor).

  Programmet bygger på en årlig utlysning av projekt 

där små och medelstora företag (högst 250 anställda) 

som arbetar med miljövänligt byggande  kan lämna in 

förslag på innovativa projekt. 

Varje år väljs 10 projekt ut, baserat på 

 

 deras innovativa karaktär

 möjligheten att ta in extern och kompletterande ex-

pertis i företaget

 deras potentiella kommersiella påverkan.

  Programmet tillhandahåller strategiskt och ekono-

miskt stöd till vinnaren av ett pris i form av

 upp till 15 000 euro per företag

 4 dagars stöd av en extern konsult specialiserad på 

marknadsföring och kommersiella strategier, och där-

efter 2 gemensamma seminarier tillsammans med de 

andra som vunnit pris.

Under de senaste två åren har 20 små och medelstora 

företag fått pris och programmet genomförs uppre-

pade gånger med framgång.

 Företagen har kommit med innovativa nyckelproduk-

ter och nyckeltjänster.

 Företagens lokala nätverk har stärkts.

Loggan för Eco-énergies Innovation

Nätverk i arbete

Framgångsrikt exempel analyserat av  

Rhonalpenergie-Environnement

Mer information:

www.ecoenergies-cluster.fr/Eco-

energies_Innov.768.0.html

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - MARKNADSFÖRINGSINITIATIV
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ICAEN BIDRAG
Bidrag för installation av energieffektiva system

  Regionala energikontoret i Katalonien i Spanien har ett 
bidragsprogram som riktar sig till industrin och enskilda 
konsumenter med effektivare energianvändning och för-
nybar energi som mål. 

 

  Med den här aktiviteten ville man genom att stimulera energimarknadssektorn arbeta för 

en bättre miljö genom att installera fler effektiva energianläggningar och öka användningen 

av förnybara energikällor. Installatörer och energikonsultföretag kan dra nytta av ökad efter-

frågan på dessa energikällor, av utbildningen som sker inom programmet samt av bidrag 

till den spridning och marknadsföring som sker gratis genom att bidragsprogrammet i sig 

marknadsförs. Stödet fördelas på bidrag till industrin, till spridning, information och rådgiv-

ning, användning av förnybara energikällor och till att hushållen ska köpa hushållsapparater 

med energimärkning klass A+.

”Bidragsprogrammen är värdefulla 

för att främja investeringar, men ener-

gikontoret i Katalonien kompletterar 

dem alltid med teknisk rådgivning, 

utbildning och information för att 

understödja  projektets utveckling.”

”(….) den energimarknad som skapats 

genom årliga bidrag är mycket attraktiv. 

Med 60 miljoner euro tillgängliga i 

programmet kan man nå en investerings-

volym på 240 miljoner euro.”

[Sr. Joan Josep Escobar |, kommunikations-
ansvarig, ICAEN | www.selva.cat]

Liknande finansieringsprogram har genomförts runtom i Europa. Det regionala energikontoret 

i Katalonien har sett antalet ansökningar öka från år till år och företag och konsumenter har 

återkommit för att söka stöd. Bidragande faktorer till framgången är:

 bredden hos de åtgärder som får stöd av programmet och gör det attraktivt för ett brett spek-

trum av mottagare

 att energikontoret även har använt det här verktyget för framtida insatser på området effektiv 

energianvändning och förnybar energi.
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Utförande och resultat:

  

  Varje år utlyser det regionala energikontoret en 

ansökningsomgång för olika bidragsprogram. Två 

bedömningsgrunder används för att välja ut vilka 

som ska få bidrag, dels att projekten är konkurrens-

kraftiga, dels beviljas de i turordning vartefter ansök-

ningarna kommer in (först till kvarn …). 

För att få stöd måste alla åtgärder utföras inom en viss 

förutbestämd tidsperiod. När allt är klart kommer 

en tekniker på uppdrag av en offentlig organisation 

och inspekterar anläggningen för att se att arbetet 

har utförts och  för att kunna återföra information 

om de investerade medlens användning. Ett mål 

med besöket är att uppmuntra industrin att fortsätta  

investera i energibesparingar. Därtill tillhandahåller 

ICAEN en databas med de leverantörer av produkter 

och tjänster som använts mycket av de bidrags-

sökande.

Till följd av stödprogrammet har ett stort antal initiativ 

för att minska energianvändningen i privat sektor och 

i industrin genomförts. Regeringen vill med det här 

initiativet på plats stimulera energimarknaden, samt 

främja förnybar energi och effektiv energianvändning 

genom att berätta för konsumenterna om fördelarna. 

Dessutom kan konsumenter som inte känner till den 

här sektorn så väl få chansen att lära sig mer om 

teknik och möjligheter, samtidigt som ett förtroende 

för installatörerna byggs upp. Under 2008 var det 

hela 52 000 projekt som fick stöd.

Framgångsrikt exempel analyserat av

IPIC

Mer information:

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

icaen@icaen.gencat.cat

THE SHINING EXAMPLES - MARKETING INITIATIVEFRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL - MARKNADSFÖRINGSINITIATIV

Logotyp för bidragen till energieffektiva 
system (ICAEN)

Exempel på solpaneler på tak
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Österrike

· Värmekoll

· Kvalitetssäkring av tjänster för förnybar energi och miljövänligt byggande 

· Energikoll i hemmet

· HSH – åtgärdspaket för gröna energitjänster

Frankrike:

· Format’eree – utbildning om kvalitetssäkring

· Geneera webbteve

· Miljövänliga hantverkare, märkning

Tyskland:

· Main-Tauber, program för 1000 solpaneler på tak

Ungern:

· Hållbart jordbruk, modell för miljövänlig teknik och ekonomi

· Energiacentrum – Design, utförande och försäljning av förnybara energisystem

· Bükk-MAK LEADER Sammanlänkade gröna energikommuner

· Bioenergibaserat kraftverk i Szakoly

Italien:

· BÄSTA RESULTAT – utbildning och information

· SOLARTI – Ny energi, noll kostnad

· ECOABITA – Certifiering av byggnaders energiprestanda

· Energisparcentrum i Modena, lokal teknisk stödfunktion för små och medelstora företag i nätverket Domotecnica

Rumänien:

· Bidrag till köp av tjänster och produkter för förnybar energi och för att uppmuntra effektiv energianvändning

Slovenien:

· Främjande av biogasanläggningar i Europa (IEE-projekt)

· Stöd till elproduktion med solpaneler

· Energiförvaltning i offentlig sektor

· Utveckling av offentlig gatubelysning

Spanien:

· Bidrag för renovering av värmeisolering i befintliga byggnader – hem, kontor och affärslokaler

· Bidrag för installation av energieffektiva system

· DISTRICLIMA – Fjärrvärme och fjärrkyla, utställning

· Höjd status för producenter av solenergitjänster samt deras produkter och tjänster, Föreningen för 

solelsbranschen i Spanien

Sverige:

· Bioenergigruppen i Växjö

I verktygslådan på webbplatsen finns 10 marknadsföringsinitiativ 
och 16 initiativ med delvis marknadsföringsinslag.
http://www.prometheus-iee.eu/toolbox.aspx 
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Små och medelstora företag som i sitt dagliga arbete erbjuder 

gröna energitjänster bidrar mycket till arbetet för miljön och 

mot klimatförändring. Genom att installera effektiv teknik som 

kan minska energiförbrukningen minskar även CO2-utsläppen 

från privata hushåll, skolor, industri och tillverkningsföretag 

varje år med många miljoner ton.

De gröna energitjänsterna kan vara allt ifrån energikartläggning 

av konsulter till att installera anläggningar för förnybar energi, från 

renovering av byggnader till kraftvärmeverk och entreprenörsverksamhet 

till energiförvaltningssystem
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4 HUVUDOMRÅDEN ATT AGERA PÅ 
för att stärka marknaden för företag med gröna energitjänster

  

  Analysen av goda exempel på att stärka marknaden för gröna energitjänster för små och 

medelstora företag visar på fyra avgörande karakterisitiska områden som är gemensamma 

för alla framgångsrika projekt och program. Det bör noteras att framgångsfaktorerna och 

de rekommendationer som de ger upphov till kompletterar varann och att man för att vara 

framgångsrik ofta behöver tillämpa många eller alla kriterier samtidigt.

Kvalitet, nätverk, kommunikation, förvaltning stärker marknaden för gröna energitjänster
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En bra illustration till det här är det österrikiska initiativet ”Energikoll i hemmet”. Framgången 

talar för sig själv, redan under de första sju månaderna har mer än tvåtusen hushåll efterfrågat 

tjänsten.(Detaljer om programmet finns på sidan 18.)

 Huvudområde          Aktivitet

Offentlig förvaltning En vägkarta för energi med tydliga mål 

och en klar vision godkänns.

Budget anslås.

Metod för ekonomiskt stöd tas fram.

 Kvalitet Kvaliteten i tjänsten som erbjuds garanteras genom att 

samtliga tänkbara konsulter valts ut för att ingå i ett 

nätverk med obligatoriska regelbundet återkommande 

utbildningstillfällen för alla medlemmar i nätverket.

 Nätverk Alla tänkbara konsulter ingår i nätverket 

Kärntens energikonsulter som ger dem till-

gång till marknaden, fördelar arbetet jämnt 

och garanterar tjänstens kvalitet.

 Kommunikation Programmet åtföljs av en marknads-

förings- och reklamkampanj.

REKOMMENDATIONER
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  EU-direktivet om effektiv energianvändning och energitjänster har som syfte att främja 

tjänster kring förnybar energi och en effektivare energianvändning samt stärka marknaden för 

energitjänster och energieffektiv teknik i EU (2006/32/EU). 

  Alla medlemsländer i EU har kommit överens om ett gemensamt nationellt mål att spara 

9 % energi under perioden 2008 till 2016, genom att

 ta fram nationella handlingsplaner för energieffektivisering

 identifiera strategier för att nå delmål och slutmål

 genomföra konkreta program och aktiviteter

 utse minst en specifik institution där man följer, observerar och verifierar framstegen samt 

 fortlöpande rapporterar status.

Många nationella och regionala lagar och regler styr hur mycket förnybar energi som kan 

installeras och hur mycket energianvändningen kan effektiviseras.

  För att genomföra planerade aktiviteter och nå uppsatta mål finns bidrag tillgängliga från EU, 

liksom från den nationella och regionala nivån för att (med)finansiera innovativa projekt som avse-

värt bidrar till att skapa en mer hållbar framtid som är hänsynsfull till miljön. 
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I länder där finansiering till gröna energitjänster och förnybar energi delvis kommer från 

olika offentliga källor är den roll som energikontor, nätverk, branschorgan och kluster spelar 

extremt viktig. I en del EU-länder kommer projektfinansieringen delvis från internationella 

fonder, kommunstyrelser och privata organisationer. Att känna till alla för dagen aktuella 

finansieringsalternativ och förstå de komplexa sambanden mellan olika institutioner är 

avgörande för att tillgängliga medel ska kunna användas där de gör god nytta.

För att stärka marknaden för gröna energitjänster för små och medelstora företag är det  

viktigt och konstruktivt att de organ som representerar dem, som till exempel yrkesförbund, 

branschföreningar, kluster och nätverk 

   har regelbunden kontakt med myndigheter för att konkret stödja deras arbete

   representerar medlemmarnas intressen gentemot beslutsfattare och administration för att 

säkerställa att lagar och regelverk är till fördel för företagen och gynnar marknaden för gröna 

energitjänster

   har djupa kunskaper om den internationella utvecklingen av teknik, lagstiftning och finan-

siering av gröna energitjänster och förnybar energi

   deltar i utformningen av stödformer och bidragsprogram och aktivt bidrar med förslag så att 

verktygen är till nytta för företagen de representerar

   stödjer marknadsföringsaktiviteter hos offentliga organisationer genom att förse dem med 

aktuell information

   utvecklar innovativa projekt och genomför dem tillsammans med relevanta offentliga orga-

nisationer

   analyserar energimarknaden i varje land och hjälper de små och medelstora företagen att 

identifiera och dra nytta av affärsmöjligheter

   organiserar regelbundet återkommande evenemang för att informera medlemmarna om 

aktuell utveckling av lagstiftning och finansiering på området.

REKOMMENDATIONER
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  Att erbjuda en tjänst handlar om mer än att bara sälja en produkt. Det handlar om att 

kunderna ska bli nöjda och att överträffa deras förväntningar. Det handlar om att förstå och 

respektera kunden. En tjänst med god kvalitet gör kunderna glada och inger förtroende så att 

de rekommenderar tjänsten till andra.

  Idag har kunder en plattform på internet där de kan hylla  en produkt eller ventilera sin ilska 

över en tjänst, eller där de kan hitta mängder av information och åsikter medan de söker efter 

önskad produkt eller tjänst. 

  Att sprida rykten har i och med internet fått en helt ny dimension.

  Mot bakgrunden av den utvecklingen blir kvalitetssäkring ett centralt kriterium för att stärka 

marknaden för gröna energitjänster. Kvaliteten hos den tjänst man erbjuder börjar när de som 

ska arbeta med den presenterar sig och sträcker sig hela vägen till hur tillförlitlig tjänsten som 

levereras i slutänden blir. 

  Kvalitet hos tjänster återkommer i en annan huvuddel av projektet PROMETHEUS.  Analysen 

av goda exempel har visat kvalitet är central för att bygga förtroende mellan kunder och 

leverantör av tjänster.
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Små och medelstora företag samt deras representanter som organisationer, branschföreninger, 

nätverk och kluster kan bidra mycket till att förbättra tjänsters kvalitet, och därigenom skapa 

varaktigt förtroende hos kunderna. 

De ska

 med jämna mellanrum ordna och efterfråga avancerad utbildning och kurser som bygger på 

kompetensen

 etablera mekanismer där kunderna kan ge feedback 

 infoga kvalitetskrav i kontrakt med partner 

 införa ett kvalitetsledningssystem

 skapa en servicepunkt för kundrelationer

 vara medvetna om de kanaler och databaser som energikontor och andra offentliga orga-
nisationer har utvecklat och få med deras medlemmar på sina listor.

Ett mycket framgångrikt exempel på kvalitetsledningssystem hittar vi i Österrike som del av 

projektet ”Energikoll i hemmet”. Alla små och  medelstora företag som deltar i programmet 

ingår i nätverket om det passar, vilket garanterar angivna kvalitetsnivåer och kommunicerar 

dessa till kunderna. 

Nätverkets medlemmar går regelbundet utbildningar som garanterar att kvaliteten i tjänster 

som erbjuds fortsätter att vara hög. För att försäkra sig om att tjänsterna utförs på rätt sätt blir 

alla kunder ombedda att ge feedback genom att fylla i ett frågeformulär. 

Svarsfrekvensen är högre än 50 %. Både kvaliteten på tjänster och kundnöjdheten  har vunnit 

på kvalitetsledningssystemet.

REKOMMENDATIONER
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  En sak blev tydlig för oss när vi letade efter goda exempel: projekt  som blir framgångsrika 

utförs ofta av små och medelstora företag som ingår i ett nätverk. Att vara ansluten till ett 

nätverk ökar ett företags konkurrenskraft och ökar chanserna till ekonomisk framgång, det 

visar internationella studier.

Medlemmar i ett nätverk har många fördelar jämfört med konkurrenter genom att de 

kan samarbeta i projekt, har regelbunden kontakt med sina partner,  har överenskomna 

marknadsföringsaktiviteter och målinriktad lobbyverksamhet.

Representanter för företag som arbetar med gröna energitjänster ska:

 uppmuntra och stödja samarbete och bildande av nätverk eller kluster, samt visa nyttan och 

fördelarna med nätverk och de synergier de kan erbjuda 

 ge information om befintliga nätverk

 koppla samman nätverk över affärsområden och nationella gränser 

 arbeta tillsammans med andra representanter och nätverk för att nå detta.
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  Ett ekonomiskt nätverk eller kluster fungerar som en drivkraft i flertalet regionala ekonomier. 

Det hjälper kommuner och län att rikta sin ekonomiska utveckling och sitt rekryteringsarbete. 

De inser att bästa sättet att utvidga sin och regionens ekonomi är att stödja nätverk av företag.

 

  Fördelarna med nätverk är många och skiftande. 

  Nätverk kan

   koppla samman leverantörer, konsumenter och organisationer 

   initiera projekt och integrera befintliga ekonomiska stöd 

   snabbt och med full kraft dra igång långvarigt samarbete mellan företag 

   koppla ihop expertområden och kompetenser på tvären och kombinera resurser 

   ge impulser till viktiga aktiviteter

   fungera som kontaktpunkt för projekt, finansiella stödplaner och design och 
    genomförande av forsknings- och utvecklingsaktiviteter

   fungera som plattform för att dela kunskaper och erfarenheter 

   fungera som tankesmedja för att främja utvecklingen av den regionala marknaden 
    för gröna energitjänster genom att bidra till ekonomiska, sociala och politiska ramar 

   stödja etablering av nya företag. 

REKOMMENDATIONER
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  Företrädare för gröna energitjänster kan hjälpa till att stärka marknaden för små och 

medelstora företag genom att kommunicera och marknadsföra vad som görs. Kommunikation 

omfattar all skriven, talad och elektronisk interaktion med en publik. En kommunikationsplan 

omfattar syften, mål och verktyg för all kommunikation.

  Små och medelstora företag brukar ofta annonsera var och en för sig. Viktigt för att bygga 

upp förtroende hos kunderna är att förmedla att det finns utbildningar, kvalitetslednings-

system, garantier och specialutbildningar som är gemensamma för hela sektorn.

  Man kan till exempel tänka sig att branschorgansationen, nätverket eller andra som repre-

senterar de små och medelstora företagen startar ett nyhetsbrev som vänder sig till hushållen 

och presenterar de lokala företagen, berättar om den feedback de får på sitt arbete och vilka 

specialutbildningar de erbjuder sina medlemmar. Tänkbara kunder kan få lära sig vad de ska 

se upp med, hur de kan försäkra sig om att de får precis den tjänst de efterfrågar och att det 

finns en organisation som de kan lita på som garanterar hög kvalitet på tjänsterna.
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För att stärka marknaden för gröna energitjänster är det viktigt att företagen

·   gör ett riktat PR-arbete

·   fortlöpande informerar kunderna med olika marknadsföringsaktiviteter

·  identifierar samverkansmöjligheter med nätverk, offentliga organisationer, banker och 

andra intressenter så att informationen inte blir motsägelsefull

·   deltar i tävlingar och evenemang och ser till att medierna informeras

·  hanterar den interna kommunikation med medlemmarna för att informera om aktuell 

utveckling av teknik, finansieringsmöjligheter och lagstiftning

·   förser medlemmarna med informationsmaterial som de kan dela ut till sina kunder (flyg-

blad, foldrar, broschyrer, handböcker etc.)

·   kommunicerar med hjälp av lokala kanaler och via nya medier som bygger på internet, 
till exempel sociala medier, poddsändningar och videostreaming.

  I Frankrike hittade vi ett mycket framgångsrikt exempel på målinriktade kommunikationsåt-

gärder. I webbteveprogrammet Geneera skapade ett kluster en internetbaserad tevekanal för 

att presentera arbetet hos de lokala små och medelstora företagen. 

Lokala installatörer, leverantörer, tekniker och konsulter använder den för att visa upp sig 

själva och sitt arbete och skapa en första anknytning till kunden. 

Att småföretagen finns med i offentligheten och kommunicerar vad de konkret har åstad-

kommit i sitt arbete hjälper dem att bygga förtroende med lokalsamhället som efterfrågar 

deras tjänster.

REKOMMENDATIONER
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NATIONELLA PARTNER
 

Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana

C.R.A.C.A. (Italien)

Maurizio Malè / Tel: +39 0415096621

maurizio@craca.it

http://www.craca.it

Energy Agency of Modena

AESS (Italien)

Gianluca Avella / Tel: +39 059453214

gavella@aess-modena.it

http://www.aess-modena.it

Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region

KSSENA (Slovenien)

Sašo Mozgan / Tel: +386 38961520

saso.mozgan@kssena.velenje.eu

http://www.kssena.si

Heraklion Chamber of Commerce

EBEH (Grekland)

Evangelos Douloufakis / Tel: + 30 2810247036

douloufakis@ebeh.gr

http://www.ebeh.gr

Mid-Pannon Regional Development Company

MP (Ungern)

Borbely Belane / Tel: +36 22500268

borbely.belane@kprf.hu

http://www.kprf.hu

AEE – Renewable Energy Services Company

AEE – EDL (Österrike)

Iris Reiner / Tel: +43 42422322420

i.reiner@aee.or.at

http://www.aee.or.at

För mer information, kontakta er nationella partner
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Energy Agency of Plovdiv 

EAP (Bulgarien)

Liyana Adjarova / Tel: +359 32625756

liyana.adjarova@eap-save.dir.bg

http://www.eap-save.eu

National Council of Private SMEs in Romania

CNIPMMR (Rumänien)

Mirabela Borcos / Tel: +40 213126893

mirabela.borcos@smeprojects.ro

http://www.cnipmmr.ro

Energikontor Sydost

ESS (Sverige)

Hans Gulliksson / Tel: +46 470723320

hans.gulliksson@energikontorsydost.se

http://www.energikontorsydost.se

Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region

RAEE (Frankrike)

Patrick Biard / Tel: + 33 478372914

patrick.biard@raee.org

http://www.raee.org

Iberian Productivity and Innovation Centre

IPIC (Spanien)

Anna Giménez Pujol / Tel : +34 935542512

agimenez@ipic.cat

http://www.ipic.cat

Projektet PROMETHEUS stöds av 

Intelligent Energy Europe

www.ec.europa.eu/energy/intelligent

       

KONTAKTA




