Izjava za javnost
Evropski projekt EU-MERCI: Na spletni strani zbrane najboljše prakse
na področju energetske učinkovitosti
Ta komunikacijski kanal bo orodje za interakcijo s politiko in stroko, zbirka podatkov o evropskem
industrijskem sektorju ter izmenjevalnih najboljših praks
Rim, junij 2016 – Zaživela je spletna stran www.eumerci.eu – kjer so objavljene vizija in cilji projekta EU-Merci,
generalni konzorcij, načrtovane aktivnosti in dogodki ter priložnosti, ki prispevajo k razvoju projekta. Projekt
EU-MERCI se financira iz programa Obzorje 2020 (Št. 693845) in bo priskrbel veliko zbirko podatkov o dobrih
praksah za spodbujanje energetske učinkovitosti in konkurenčnosti v industrijskem sektorju.
Izbor najboljših praks bo temeljil predvsem na analizi tisoče realiziranih projektov na evropski ravni v različnih
industrijskih sektorjih. V prvih mesecih projekta se bodo zbirale in analizirale številne študije primerov.
Podatkovna baza najboljših praks bo na voljo od februarja 2017, po prvem letu delovanja projekta.
V tem času bo na spletni strani omogočeno zbiranje najboljših praks, ki prihajajo neposredno od podjetij, ki
pripadajo različnim industrijskim sektorjem z vseh koncev Evrope. Vsa podjetja, ki izvajajo postopke za boljšo
energetsko učinkovitost so zato vabljena, da delijo svoje izkušnje in rezultate z uporabo posebnega obrazca
na spletu z naslovom Ali želite deliti dobro prakso?
V tej fazi je potrebno upoštevati tudi pripravo vprašalnika za podjetja, preko katerega bo mogoče razumeti
raven znanja in zavedanja v industriji o težavah in koristih izboljšanja energetske učinkovitosti v industrijskih
procesih. Rezultati bodo uporabljeni za podporo industriji, ki jih zanima izvajanje modelov in dobrih praks, ki
so že realizirani v drugih industrijah. Na podlagi analize vprašalnikov, bo EU-MERCI v naslednjih dveh letih
ocenil učinkovitost politik in programov za podporo energetski učinkovitosti v industrijskem sektorju (kot je
določeno s čl. 7 Direktive 2012/27/EU).
EU-MERCI, ki ga koordinira RSE, bo delil zbirke najboljših praks, zbranih s pomočjo obsežnega programa
krepitve zmogljivosti in deljenja evropskega industrijskega sektorja in političnimi odločevalci.

Partnerji v projektu so: Ricerca sul Sistema Energetico, Italija (RSE); JIN Climate and Sustainability,
Nizozemska (Jin), Center for Renewable Energy Sources and Saving, Grčija (Cres); Polish National Energy
Conservation Agency, Poljska (KAPE); Austrian Energy Agency, Avstrija (AEA); Federazione italiana per l'uso
razionale dell'energia, Italija (FIRE); Carbon Trust, UK (Carbon Trust); Black Sea Energy Research Centre,
Bolgarija (BSERC); Energy Restructuring Agency, Slovenija (ApE); Spread European Safety SPES GEIE
(SPES); Centre for the Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania, v Romuniji (ENERO).
EU-MERCI podpira več vlad, institucionalnih, industrijskih, okoljskih in svetovnih energetskih organizacij za
končne uporabnike.

Konzorcij išče industrijske in institucionalne akterje, ki želijo aktivno
sodelovati v projektu in delijo baze podatkov in najboljših praks v zvezi z
energetsko učinkovitostjo v industriji.
Če vas sodelovanje zanima, pošljite e-pošto na info@eumerci.eu.

