
Andelsselskaber i fødevareklyngen, universiteter og forsknings-
centre i samarbejde om at reducere energiforbruget og udvikle 
fælles energiledelsessystemer.

Medfinansieret af EU’s
Horizon 2020-program

Co-funded by the Horizon 2020 programme
of the European Union> www.scoope.eu

Denne publikation er alene udtryk for forfatterens opfattelse.
EASME er ikke ansvarlig for nogen brug, der måtte ske af de informationer, den indeholder.

Dette projekt har modtaget finansiering fra EU’s Horizon 2020 forsknings - og innovations program
ifølge tilskudsaftale N°695985.

Partners of the Project

info@lf.dk

scoope.se@lantmannen.comscoope@agro-alimentarias.coop

Cooperativas
Agro - alimentarias
de España

jlvadillo@fcirce.es

Centro de Investigación 
de Recursos y Consumos 
Energéticos

Lantmannen 
Ekonomisk Forening

Danish Agriculture 
& Food Council

scoope.pt@confagri.pt

Confederação Nacional
das Cooperativas Agrícolas e do
Crédito Agrícola de Portugal, CCRL

carloalberto.campiotti@enea.it

Agenzia Nazionale
per le Nuove Tecnologie, l’Energia
e lo Sviluppo Economico Sostenible

scoope.gr@c-gaia.gr

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
Ψηφιακές Υπηρεσίες

joaquin.fuentespila@upm.es 

Universidad
Politécnica 
de Madrid

scoope@servicescoopdefrance.coop

Services Coop de France,
Union des Cooperatives Agricoles

scoope.it@dream-italia.it

DIREZIONE

RICERCA

ECOLOGICA

AMBIENTE



SCOoPE-projektets formål er at re-
ducere energiforbruget på kort sigt 
ved de sektorer i fødevareklyngen, 

der er mål for projektet, uden at 
virksomhedernes produktion-

skapacitet reduceres. En 
benchmarking-analyse af 
energiforbruget baseret 
på i projektet opsamlede 
KPI’er (Key Performance 
Indicators) foretages for 

de involverede virksomhe-

SCOoPE-projektet afsøger mulighe-
den for større energibesparelser på 
mellemlangt sigt ved hjælp af nye 
energiløsninger og gennem udviklin-
gen af et koncept for symbioser og 
“Fælles energiledelsessystem”. 
Ved at udnytte komplementaritet 
og synergi mellem enkelte analy-
serede industrielle anlæg, drives 
i SCOoPE-projektet gennem ét år 
seks pilotprojekter med industrielle 
klynger. Klyngerne vil vise fordele-

ne ved samarbejder på ener-
giområdet, der kan styrke 
energieffektiviteten og 
reducere tilhørende 
omkostninger.

• Benchmarking-analyser
  af energiforbrug

• Formidling af projektets resultater

• Energirelevante KPI’er
  (Key Perfomance Indicators)

• Selvevalueringssoftware
  og træningsdokumenter

• Vejledning til klynger og
  fælles energiledelsessystemer

Leverandører af teknologi og af finan-
siering vil være nøgleaktører i forhold 
til projektets succes. Derfor afholdes 
i løbet af projektet 250 møder ansi-
gt-til-ansigt mellem udpegede nøgle-
aktører og projektets tilknyttede fød-
evarevirksomheder, hvilket giver en 
win-win mulighed for at reducere føde-
varevirksomhedernes energiomkost-
ninger og demonstrere nye innovative 
teknologi- og finansieringsløsninger.
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Landbrug & Fødevarer f.m.b.a.

SCOoPE-projektet involverer 81 virksomhe-
der i fødevareklyngen i sektorerne: Korntørr-
ing, slagterier, mejerier samt forarbejdning 
og konservering af frugt og grøntsager

Danmark • Sverige • Spanien • Italien • Portugal • Frankrig • Grækenland

Involverede lande

SCOoPE-projektet Fælles energiledelse

Projektets output

Key Actors
Collaborative

Energy

Management

Systems

der, og efterfølgende vil alle interes-
serede fødevarevirksomheder være i 
stand til tilsvarende at anvende det 
selvevalueringsværktøj, der udvikles 
i projektet. 
SCOoPE vil udbrede både specifikke 
og tværsektorielle innovative tekno-
logier og teknikker, hvis effektivitet 
er demonstreret i andre sektorer, 
men som endnu ikke er bredt anven-
dte i projektets fokus-sektorer. 


