Projekt - Energicoach (CEK)

Hej!
Vill du sänka dina energikostnader? Spara pengar? Jobba mer hållbart
Och profilera din verksamhet därefter? Då ska ni kontakta oss och gå med i detta
projekt. Det är kostnadsfritt och det enda ni lägger ner i projektet är din tid. Projektet är ett
sammarbete mellan Säffle, Årjäng, Eda- och Arvika kommun.
Fakta om projektet
Projektet som är ett EU-projekt, riktar sig till företag som har en energianvändning
på ≤ 𝟑𝟎𝟎 𝐌𝐖𝐇/å𝐫 och går under SMF-kriterierna (små- och medelstora företag)
Projektet sträcker sig i tre år och totalt skall 40 företag ingå, fördelat lika på två omgångar.
D.v.s. 20 företag per omgång och första omgången startade under hösten 2017.
Hittills så är det platser kvar till första omgången. En ny rekrytering sker senhösten 2018
och man kan anmäla sig till den om man vill.
Ett nätverk med likasinnande företag kommer upprättas där fokus kommer vara på energi och
försöka minska er energianvändning på företaget.
Få kontroll över er energianvändning
Vi kommer att under projektets gång träffas i nätverket för att hjälpas åt och
försöka spara energi. Tanken är också att ni skall jobba med energifrågor
kontinuerligt framöver när projekttiden är slut. Detta skall stärka er som företag
men också bygga upp ett nätverk som jobbar med dessa frågor. På så sätt kan
man ta hjälp av varandra, både under- och efter projektets slut.
CEK-projektet innehåller b.la:
 En första analys av befintlig energistatistik.
 Ett platsbesök med energirundvandring i din verksamhet.
 En skriftlig sammanställning med åtgärdsförslag som
redovisas på plats.
 Nätverk för energieffektivisering genom kontakter och
utbildningstillfällen med andra företag eller föreningar.
 Information om energikartläggningsstödet.
Kontakta oss ifall detta låter intressant för er, eller för mer information !
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