
Krepitev sredozemskih pobud, ki majhna in srednje velika podjetja 
usmerjajo k inovacijam pri razvoju in rabi energijsko učinkovitih 
tehnologij – EMILIE

V TEJ IZDAJI:
Dobrodošli v prvi izdaji biltena 
EMILIE!
Vznemirljivi pilotni projekti v 
gradnji
Seznam institucij za podporo in 
razvoj MSP na področju 
energetske učinkovitosti 
Prvo kapitalizacijsko srečanje v 
Španiji
Drugo kapitalizacijsko srečanje 
na Hrvaškem

Partnerji: 
Italija - AREA Science Park (glavni partner)
Francija - CAPENERGIES
Španija - Fundacija CIRCE, Research Centre for 
Energy Resources and Consumption 
Španija - Instituto Andaluz de Tecnologia
Slovenija - Institut Jožef Stefan 
Hrvaška - Regionalna energetska agencija 
Kvarner

Trajanje projekta: 
01/01/2013 - 30/06/2015

Spletna stran: 
www.emilieproject.eu

Sledite nas na socialnem omrežju! 

DOBRODOŠLI V PRVI IZDAJI BILTENA EMILIE!
Projekt EMILIE namerava podpreti potencial 
rasti in inovacijske zmogljivosti majhnih in 
srednje velikih podjetij na področju energetske 
učinkovitosti v stavbah storitvenega sektorja na 
transnacionalni ravni, s čimer bi dejavno 
prispeval k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju v sredozemskem območju.Bilten, 
ki vsebuje ključne dogodke projekta ter 
raziskovalne in pilotne aktivnosti, bo izpostavil 
najpomembnejše novice, povezane s temami 
projekta EMILIE. 

Dopolnitev biltenu je naša spletna stran in skupina na LinkedIn, kjer lahko najdete dodatne 
informacije o našem delu in ciljih. Veseli bomo povratnih informacij o tej temi in prispevkov za 
prihodnje teme biltena v upanju, da nas boste spremljali še naprej. 

NOVICE
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Vznemirljivi pilotni projekti v gradnji

SunLab v Trstu (Italija), HVACLab v Sevilli in 
Glassolating v Zaragozi (Španija), SmartEE v Gapu 
(Francija), InfraS�N v Ljubljani (Slovenija) ter 
SunCool na Reki (Hrvaška). Ti pilotni obrati bodo 
odprti za majhna in srednje velika podjetja, grozde 
ter regionalne in lokalne organe, pristojne za 
upravljanje javnih zgradb in še posebej javnih 
naročil za gradnjo in obnovo. Prikazujejo potencial 
novih energijsko učinkovitih sistemov v zgradbah 
storitvenega sektorja, ki so med najnovejšimi 
inovativnimi tehnologijami, ki so na voljo na tržišču.

Seznam institucij za podporo in razvoj 
MSP na področju energetske 
učinkovitosti

Vas zanimajo obstoječe raziskovalne in inovacijske 
storitve in zmogljivosti na področju energetske 
učinkovitosti v partnerskih državah projekta EMILIE� 
Pripravili smo načrt, ki vključuje tehnične in 
praktične informacije o teh organizacijah: kako 
delujejo, kje so na voljo, kako dostopati do njih, itd., 
kar je zelo uporabno zlasti za inovativna majhna in 
srednje velika podjetja ali grozde s področja 
energetsko učinkovitosti, pa tudi za druge 
zainteresirane strani. 

Prvo kapitalizacijsko srečanje v Španiji

Prvo kapitalizacijsko srečanje v okviru projekta 
EMILIE je potekalo v Sevilli 10. oktobra 2013. 
Njegov poglavitni namen je bilo ugotavljanje sinergij 
med evropskimi projekti, katerih cilj je ustvarjanje 
možnosti za podporo inovativnosti na področju 
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. 

Drugo kapitalizacijsko srečanje na 
Hrvaškem

Drugo kapitalizacijsko srečanje EMILIE je potekalo 
22. januarja 2014 na Reki. Njegov cilj je bilo 
ustvarjanje novih sinergij med projekti MED in 
izmenjava izkušenj z inovativnimi metodologijami na 
področju energetske učinkovitosti stavb in rabe 
obnovljivih virov energije. 

PRIHAJAJO�I DOGODKI
� Trajnostna gradnja in prenova (Sustainable Building and Refurbishment) � konferenca, posredniški 
dogodki in obiski projektov, Dunaj / Avstrija, 2�. � 2�. maj 2014
� EMILIE - 3. sestanek usmerjevalnega odbora in 3. kapitalizacijsko srečanje, Ljubljana / Slovenija, 10. � 11. 
junij 2014
� Evropski teden trajnostne energije (E� Sustainable Energy � eek), po vsej Evropi, 23. � 2�. junij 2014 

Stik z nami

Naročiti / Odjava

Za vsebino novic odgovornost nosijo njeni avtorji. Vsebina nujno ne odraža mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni 
odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo te novice. Projekt EMILIE je sofinanciran s strani Evropske 

unije v okviru "sredozemskega" programa transnacionalnega sodelovanja MED. 
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