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Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της.
Η EASME δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το ερευνητικό και καινοτόμο πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020, με κωδικό N°695985.

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
συνεργάζονται για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και
την εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων διαχείρισής της.

Το έργο SCOoPE
Στόχος του έργου είναι η μείωση
κατανάλωσης ενέργειας στις
αγροδιατροφικές βιομηχανίες που
εντάσσονται σε αυτό, χωρίς αυτό να
επιβαρύνει την παραγωγικότητά
τους. Στο πλαίσιο του έργου
θα πραγματοποιηθεί μια
Συγκριτική Ανάλυση της
ενεργειακής κατανάλωσης
βάσει των σχετικών
Δεικτών Απόδοσης
(KPIs) στο σύνολο των
αγροτικών συνεταιρισμών

Συνεργατική Διαχείριση Ενέργειας
που συμμετέχουν. Παράλληλα, κάθε
αγροτικός συνεταιρισμός θα έχει
τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει
τη δική του ανάλυση μέσω του
λογισμικού αυτό-αξιολόγησης, το
οποίο θα αναπτυχθεί από το έργο. Το
έργο θα προωθήσει την αξιοποίηση
προηγμένων τεχνολογιών και
καινοτόμων τεχνικών, οι οποίες έχουν
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
σε άλλους βιομηχανικούς τομείς,
όμως δεν είναι ακόμη «δοκιμασμένες»
στους τομείς-στόχους του έργου.

Στο SCOope συμμετέχουν 81 αγροτικοί
συνεταιρισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στους τομείς: αποξήρανσης, παραγωγής
κρεάτων και πουλερικών, γαλακτοκομικών
προϊόντων και μεταποίησης φρούτων και
λαχανικών

Το έργο SCOoPE επιδιώκει
μεσοπρόθεσμα, μεγαλύτερη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης
με τη χρήση νέων και προσιτών
λύσεων αναπτύσσοντας παράλληλα
το σύστημα Συνεργατικής
Διαχείρισης Ενέργειας.
Εκμεταλλευόμενοι τις συνέργειες
και την κοινή δραστηριότητα
των αγροδιατροφικών μονάδων
θα δημιουργηθούν 6 πιλοτικές
ομάδες κατά τη διάρκεια ενός

χρόνου. Οι ομάδες αυτές θα
αποδείξουν τα πλεονεκτήματα
της Συνεργατικής
Διαχείρισης Ενέργειας,
βελτιώνοντας την
απόδοση της μονάδας
και μειώνοντας
ταυτόχρονα τις
δαπάνες.

Βασικοί Παράγοντες
Οι πάροχοι τεχνολογίας και οι φορείς
χρηματοδότησης θα αποτελέσουν τους Βασικούς
Παράγοντες επιτυχίας του έργου, για τις ανάγκες
του οποίου θα πραγματοποιηθούν πάνω από 250
συναντήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
και των Βασικών Παραγόντων. Στόχος είναι η
υλοποίηση μιας κερδοφόρου συμφωνίας και για τα
δύο μέρη, η οποία θα αποβλέπει στη μείωση του
ενεργειακού κόστους και στην εύρεση καινοτόμων
χρηματοδοτικών εργαλείων για τις αγροδιατροφικές
μονάδες.
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Αποτελέσματα Έργου
• Συγκριτική Ανάλυση για την
κατανάλωση Ενέργειας
• Διάχυση των αποτελεσμάτων
του έργου
• Ορισμός Δεικτών Απόδοσης (KPIs)

Συμμετέχουσες χώρες
Ισπανία • Ιταλία • Πορτογαλία • Γαλλία • Σουηδία • Δανία • Ελλάδα

• Λογισμικό Αυτό-Αξιολόγησης
και οδηγοί εκπαίδευσης
• Κατευθυντήριες γραμμές
για την υλοποίηση Ομάδων
και Συστημάτων Συνεργατικής
Διαχείρισης Ενέργειας
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