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EU-MERCI: izbor in diseminacija dobrih praks evropskih držav  

na področju energetske učinkovitosti 

 

V okviru dvoletnega projekta bodo implementirane najboljše prakse in učinkovite 

zakonodajne rešitve s področja energetske učinkovitosti na nivoju industrijskih sektorjev.  

 

Rim, 19. februar 2016 – v Milanu je potekal prvi sestanek projektnih partnerjev konzorcija 

EU-MERCI, projekta, financiranega iz programa Obzorje 2020. Cilj dvoletnega projekta je 

ustvarjanje pogojev za lažjo implementacijo projektov s področja energetske učinkovitosti na 

nivoju industrije in oblikovanje učinkovitejših podpornih shem v skladu z Direktivo 2012/27. 

 

 

Projekt, katerega vodilni partner je organizacija RSE iz Italije, bo omogočil oblikovanje baze 

podatkov o tehnoloških in zakonodajnih dobrih praksah posameznih evropskih držav. 

Poskrbljeno bo tudi za podporni program in diseminacijo le-teh med industrijske sektorje, 

kot tudi zakonodajalce. Projekt EU-MERCI ima prvo skupino projektnih partnerjev (AEA, 

Carbon Trust, KAPE, RSE), ki razpolagajo s podatki in informacijami o implementiranih 

projektih s področja energetske učinkovitosti, drugo skupino partnerjev sestavljajo inštitucije 

(APE, BSERC, CRES, ENERO), ki bodo proučile izbrane primere dobrih praks za omogočanje 

široke implementacije izboljšav na tem področju in oblikovale nove sheme in ukrepe v 

posameznih državah. Tretjo skupino projektnih partnerjev pa predstavljajo inštitucije, 

katerih namen je čim širša diseminacija projektnih rezultatov (FIRE, JIN, SPES). 

 

Izbrani primeri dobrih praks bodo normalizirani in razširjeni ter na voljo različnim deležnikom 

preko spletne baze podatkov. Pomemben vidik pa bo tudi validacija izbranih izkušenj s strani 

zunanjih strokovnjakov, preko česar bo zagotovljena ponovljivost in učinkovitost ter večji 

vpliv samega projekta. Preko organizacije SPES, ki povezuje nacionalna združenja za živilsko 

industrijo v Evropi (tudi GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je njen član), bo možno 

vključiti veliko držav članic. Model, ki bo razvit, bo tako omogočil prenos dobrih praks, ki se 

lahko na dolgi rok razširi tudi na druge industrijske sektorje. 

 

Koordinator projekta EU-MERCI, Giorgio Franchioni poudarja pomen projekta za industrijski 

sektor, še posebej pa za MSP: »MSP so hrbtenica evropskega gospodarstva, predstavljajo 

velik potencial tudi do 30 % energetskih prihrankov. So pomemben motor za inovativnost. 

EU-MERCI jim ponuja učinkovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti njihovih proizvodnih 

procesov, prav tako tudi dostop do razpoložljivih spodbud. EU-MERCI bo v pomoč tudi 

evropskim in nacionalnim zakonodajalcem za oblikovanje novih učinkovitih podpornih shem s 

področja energetske učinkovitosti in izboljšanje obstoječih, ki bodo na ta način bolj 

učinkovite, transparentne in po meri industrijskih končnih porabnikov.« 

 

Pomen projekta izpostavlja tudi Dario Di Santo, direktor federacije FIRE iz Italije: »V Evropi ne 

manjka dobrih zakonodajnih in tehnoloških praks, manjka pa razumljiv nabor uspešnih 

primerov. Kot posledica tega se prepogosto dogaja, da vedno znova z aktivnostmi štartamo 

od začetka in ne preverimo, kar že obstaja na ravni EU. Ambicija projekta je zato zapolnitev 
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tega, promocija energetske učinkovitosti kot take, konkurenčnost podjetij ter okoljske in 

družbene prednosti, ki spremljajo navedene ukrepe.« 

 

 

Projektni partnerji so: 

Ricerca sul Sistema Energetico, Italija (RSE) 

JIN Climate and Sustainability, Nizozemska (JIN) 

Center for Renewable Energy Sources and Saving, Grčija (CRES) 

Agenzia nazionale per la conservazione dell’energia, Poljska (KAPE) 

Agenzia austriaca per l’energia, Avstrija (AEA) 

Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, Italija (FIRE) 

Carbon Trust, Velika Britanija (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, Romunija (ENERO) 

 

Projekt podpirajo tudi številne evropske vladne agencije in organizacije, prav tako 

industrijska, okoljska in potrošniška združenja. 

 

 

 

 

 

Za več informacij o projektu: 

Giorgio Franchioni (giorgio.franchioni@rse-web.it) – Tel +39 035 3992 4541 

Simone Maggiore (simone.maggiore@rse-web.it). – Tel +39 3992 5238 

  


