
Ste malý podnik? 
Pripojte sa k START2ACT 
a využite naplno potenciál 
Vašej organizácie!
START2ACT je medzinárodná skupina 
odborníkov z oblasti energie a podnikania 
vytvorená, aby viedla malé podniky k väčšej 
sebaistote v energetickom hospodárstve 
s podporou Európskej Únie.

Navštívte www.start2act.eu a získajte potrebné informácie 
o dostupnej bezplatnej podpore.

Tento projekt je financovaný z programu EÚ pre výskum a inovácie 
HOROZON 2020, číslo grantovej zmluvy 696069. Tento dokument zobrazuje 
iba názor autora a EASME nie je zodpovedné za akékoľvek využitie 
predložených informácií.

AKÝ PRÍNOS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

Optimalizujte vaše zdroje

• Získajte bezplatné konzultácie v oblasti 
energetickej efektívnosti ušité na mieru Vašej 
spoločnosti.

• START2ACT vám pomôže identifikovať opatrenia 
na úsporu energie s vysokým prínosom pre 
Váš konkrétny prípad.

• Čo je vhodné pre ostatné podniky nemusí 
byť vhodné pre Vás – šetrite vlastné zdroje 
a nechajte odbornú prácu na expertov 
START2ACT.

• START2ACT zhŕňa informácie a individuálne 
riešenia energetickej efektívnosti pre Vášu 
organizáciu – množstvo opatrení je 
nízkonákladových, jednoduchých na imple-
mentáciu a pomôže Vám ušetriť peniaze pre 
ďalšie oblasti vášho podnikania.

• Investovanie do energetickej efektívnosti sa 
vypláca – niektoré opatrenia prinášajú úsporu 
až 2,5-krát vyššiu ako je výška investície.

Úspora nákladov

Získajte konkurenčné výhody

• START2ACT vás podporuje k energetické 
efektivitě už v rané fázi vašeho podnikání. 
Získáte tím konkurenční výhodu a můžete 
budovat zelenou reputaci vašíí firmy.

• START2ACT Vás podporuje k energetickej 
efektívnosti už v ranej fáze vášho podnikania. 
Získate tým konkurenčnú výhodu a môžete 
budovať zelenú reputáciu Vašej organizácie.

• START2ACT rozšíri sieť vašich kontaktov a spojí 
Vás s ďalšími organizáciami a ľuďmi so 
záujmom o zelenú udržateľnosť.

• Nájdite spolu s odborníkmi START2ACT 
opatrenia na zníženie vplyvu Vašej organizácie 
na životné prostredie.

• Zavedte environmentálny prístup do všetkých 
oblastí Vášho podnikania a ovplyvnite tak 
európske podnikateľské prostredie smerom 
k udržateľnosti.

Znížte Vašu a Európsku 
uhlíkovú stopu


