Vilka kommuner har en
coach för energi och klimat
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En lista på vilka
kommuner som är
med finns på
Energimyndighetens
webbplats:

Stödet
medfinansieras av
Europeiska regionala
utvecklingsfonden via
det Nationella regional
fondsprogrammet.

Information om
våra andra stöd för
små och medelstora
företag finns att
läsa på:

Coacher för
energi och klimat
Programmet för energieffektivisering
i små och medelstora företag
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Coacher finns
tillgängliga i ett antal
kommuner runt om i landet.
Är din kommun inte med i
projektet är du och ditt företag
välkomna att kontakta en
coach i en närliggande
kommun.

?

Coacher för energi och klimat är en nationell
satsning som kombinerar coachning och
erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda
möjligheter att effektivisera energianvändningen.
Programmet är kostnadsfritt och pågår till och
med 2019.

DITT FÖRETAG KAN SÄNKA
ENERGIKOSTNADERNA,
FÖRBÄTTRA LÖNSAMHETEN OCH
MINSKA KLIMATPÅVERKAN.

Detta får du som deltagande företag
När ditt företag går med i coachningsprogrammet får du först ett platsbesök av coachen och en genomgång av företagets energianvändning.
Därefter tar coachen fram förslag på områden i ditt företag med potential
till energieffektivisering. Du får även individuell coachning i att genomföra konkreta effektiviseringsåtgärder.

Kan mitt företag få hjälp av en coach?
Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Deltagandet
är kostnadsfritt.

Under perioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som
deltar i programmet. På träffarna får ni möjlighet att lära er mer om
energieffektivisering, lyssna på gästföreläsare och utbyta erfarenheter
med varandra.
Vinster med energieffektivisering
Förutom förbättrad koll på energianvändningen kan energieffektivisering
också bidra till att sänka driftskostnader, förbättra lönsamhet och att ditt
företag blir mindre känsligt för stigande energipriser.
Dessutom kan energieffektivisering ge andra postiva effekter såsom
förbättrad inomhusmiljö, lägre underhållskostnader och en ökad
driftsäkerhet.
Att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor ger också en positiv påverkan
på hur andra uppfattar ditt företag.

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du
som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar
som anordnas under programperioden. Varje år anordnas ungefär
fyra träffar om totalt cirka tio timmar.
Utöver det kommer din insats bestå av att besvara frågor från
coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.
Läs mer på: energimyndigheten.se/coach

