Ako vám pomôže EPC ušetriť energiu a peniaze?

Ako EPC funguje?

Etický kódex pre EPC

Energetická služba s garantovanou úsporou energie –
Energy Performance Contracting (EPC) je metódou pre
zabezpečenie významných úspor energie a s tým
súvisiacich
finančných
úspor,
prostredníctvom
implementácie energeticky efektívnych opatrení.
Základným princípom je splácanie investície do
potrebných opatrení z úspor, ktorých objem je zmluvne
garantovaný poskytovateľom EPC. EPC je nástrojom na
minimalizáciu nákladov počas celého životného cyklu
projektu.

Energetická služba s garantovanou úsporou energie –
Energy Performance Contracting (EPC) je obchodným
modelom, ktorý umožňuje vlastníkom budov financovať
a implementovať projekty na zlepšenie energetickej
efektívnosti. EPC projekty znižujú finančné riziká, nakoľko
investície sú splácané z ušetrených nákladov na energiu.

Komplexnosť metódy EPC je jednoz najväčších
výziev pre rozvoji trhov energetických služieb v
Európe. Nedostatok znalostí a porozumenia EPC
modelu a jeho potenciálnym prínosom k úsporám
energie môže v množstve prípadov spôsobiť
nedôveru a nízky dopyt zo strany klientov.

 Vlastníkom a užívateľom veľkých verejných budov
(mestá, obce a samosprávne kraje)
 Súkromným vlastníkom nehnuteľností
 Vlastníkom priemyselných areálov
EPC ponúka:
 zníženie spotreby energie prostredníctvom
garantovaných úspor
 presun zodpovednosti a rizík na kvalifikovaného
experta (poskytovateľa EPC)
 zvýšenie hodnoty budov a zariadení
 zlepšenie vnútorného prostredia v budovách
 zníženie rozpočtu na prevádzku budov a zariadení
 príspevok k plneniu cieľov v oblasti životného
prostredia a ochrany klímy

prevádzkové náklady
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Poskytovateľ EPC je spoločnosť, ktorá poskytuje širokú
škálu energetických riešení v balíku služieb upravenom
na mieru konkrétneho zákazníka. Balíky môžu zahŕňať
aktivity od plánovania, cez implementáciu opatrení na
úsporu energie, prevádzku a údržbu až po financovanie.
Poskytovateľ EPC poskytuje garanciu za výsledky (úspory
energie) projektu ako neoddeliteľnú súčasť zmluvy. V
prípade, že EPC projekt nedosiahne zmluvne dohodnuté
výsledky, je poskytovateľ EPC povinný výpadok úspor
zákazníkovi kompenzovať počas celého trvania zmluvy.
Poskytovateľ EPC na seba tiež preberá všetky technické
riziká súvisiace s projektom počas doby jeho trvania
(zvyčajne do 10 rokov).

S cieľom podporiť vytváranie transparentnejších a
dôveryhodnejších EPC trhov bol vytvorený
Európsky etický kódex pre EPC. Ide o základnú
časť budovania odbornej EPC komunity so
spoločne zdieľanými hodnotami a spoločnými
cieľmi. Etický kódex definuje základné hodnoty,
princípy a pravidlá správania sa poskytovateľov
EPC, ktoré sú považované za predpoklad
zabezpečenia kvality EPC služieb.
Etický kódex pre EPC
 podporí komunikáciu medzi poskytovateľmi
EPC a klientmi
 zlepší vzájomnú dôveru medzi účastníkmi
EPC projektov
 podporí využívanie najlepších metód a
technológií

Projekt Transparense
Je spolufinancovaný programo Európskej
komisie Intelligent Energy Europe a má za cieľ:
 vytvoriť Európsky etický kódex pre EPC,
ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť a
dôveryhodnosť trhu EPC
 vypracovať
národné
implementačné
stratégie pre podporu EPC trhu
 zlepšiť informovanosť o metóde EPC a
celkovú kvalitu EPC služieb
 pripraviť koncepčné odporúčania na
podporu implementácie Európskej smernice
o energetickej efektívnosti
 ponúknuť školiace programy a transfer
znalostí z rozvinutých EPC trhov na
rozvíjajúce sa trhy

Kontakty na poskytovateľov EPC na
Slovensku
s

AB Facility s.r.o.
www.abfacility.com
Amper Savings a.s.
www.ampersavings.cz
COFELY a.s.
www.cofely.sk
e-Dome s.r.o.
www.edome.sk
Energocom s.r.o.
www.energocom.sk
KOOR s.r.o.
www.koor.sk

Viac informácií o projekte Transparense:
Marcel Lauko
Energetické centrum Bratislava
tel: 02 / 593 000 91
e-mail: lauko@ecb.sk
Web: http://www.transparense.eu/

SE Predaj s.r.o.
www.sepredaj.sk
Siemens s.r.o.
www.siemens.sk

Energy Performance
Contracting
Šetrite energiu v existujúcich budovách
s garanciou úspor
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