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MIT NYERNEK A CÉGEK?

A SET projekt képessé teszi a vezetőket 
arra, hogy kiértékeljék a lehetőségeket 
és megalapozott energiahatékonysági 
döntéseket hozzanak

Energia megtakarítás a 
textilipari KKV-knál (SET)
A SET projektet azért indították, hogy valós 
megoldásokkal segítse az európai textilipar kis- 
és közepes méretű vállalkozásait. A SET csoport 
tagjai legalább 150 textilipari cégnél fognak 
segítséget nyújtani az energia megtakarítási 
lehetőségek felmérésében. 

Tanulmányozzák továbbá a várható jogszabályi 
kötelezettségeket, a pénzügyi ösztönzőket és 
technológiákat is.

Önértékelési/
önfejlesztő eszközt

Áttekintést a
jogi szabályozásról

Kétoldalú támogatást
és továbbképző

programot 

Rálátást a pénzügyi 
ösztönzőkre

Kérdések, gondolatok, együttmuködés? 
Lépjen kapcsolatba a magyarországi SET partnerrel
info@tmte.hu



www.euratex.eu/em2m 

Két óra az energia 
hatékonyság jegyében
Kevesebb, mint két óra elegendő arra, hogy 
a textilipari vállalkozások megtanulják, hogy 
hogyan szerezhetnek előnyt az energia 
hatékonyságból.

A 10 ország egyikében, a SET csoporttagok 
által szervezett rendezényekbe, vagy 
találkozókba bekapcsolódva a vállalatvezetők 
tájékoztatást és segítséget kapnak a 
cégükben rejlő energiahatékonysági 
lehetőségek feltárásához. 

A 2015. második félévétől a tervezett 
rendezvények a www.euratex.eu/set 
honlapon jelennek meg.

Kik vagyunk? 
A partnerek, kilenc, széles körben 
ismert és elismert szervezet a 
textilkutatás, az energiahatékonyság, 
az energia audit és a textil- és 
ruhaipari gyártók munkáját segítő 
területekről. A partnerek egymást 
kiegészítő képességeiket és üzleti 
kapcsolataikat arra használják fel, 
hogy az energia hatékonyságot 
népszerűsítsék. 

A SET projekt elsődlegesen Portugáliában, 
Olaszországban, Belgiumban, Németországban, 
Csehországban, Magyarországon és Romániában 
kerül megvalósításra. A SET csoport nyitott az 
együttműködésre további szervezetekkel is, és 
eljuttatja az elért eredményeket a vállalkozásokhoz 
egész Európában.

Energy Made-to-Measure 
(Méretre Szabott Energia) 
Kampány
A SET projekt része az Energy Made-to-Measure 
(Méretre Szabott Energia) kampánynak, amely 
2016-ig tart, és több, mint 300 textil- és 
ruházati vállalkozást (főleg kkv-kat) tesz 
képessé arra, hogy hatékonyabbá váljanak az 
energia felhasználásban. 

Mit nyernek a cégek?

• Önértékelési/önfejlesztő eszközt
• Áttekintést a jogi szabályozásról
• Rálátást a pénzügyi ösztönzőkre
• Kétoldalú támogatást és továbbképző   
   programot


