Vállalati energiahatékonysági best practicek

Sikeres energiahatékonysági projektek és támogatási lehetőségek

augusztus 14.

Ingyenes félnapos workshopunk keretein belül három különböző témában és különböző vállalati szektorban megvalósult energiahatékonysági projektbe nyerhetnek betekintést résztvevőink. Emellett részletes tájékozatatást nyújtunk az igénybe vehető TAO-kedvezményt illetően.
A környezettudatosság napjainkban kulcsfontosságú kérdéssé
vált. Valamennyi hazai vállalat jelentős költségcsökkentést és
energiamegtakarítást érhet el hatékonysági intézkedések, projektek megvalósításával. Erre szeretné workshopunk felhívni a
figyelmet három, különböző témában, sikeresen megvalósított
projekt bemutatásával. A egyes projekteket minden esetben a
projektvezető mutatja be, aki az első ötlettől a megvalósításon
át egészen az utókövetésig végigkísérte a folyamatot. Beszámol a kezdeti nehézségekről, az esetleges nem várt buktatókról,
személyes tapasztalatairól. Ezek a best practicek követendő példaként, útmutatóként szolgálhatnak valamennyi vállalat számára.
A megvalósult projektek mellett egy másik rendkívül fontos aktualitás a témában egy új támogatási lehetőség, amelynek segítségével jelentősen csökkenthető az energiahatékonysági projektek költsége.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/E. §-a értelmében ugyanis
adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. Az adókedvezmény nyújtotta lehetőségekről a Cothec Kft. munkatársa nyújt első kézből részletes tájékoztatást. Mindezeken felül az egyes projekteket bemutató vállalati munkatársak is beszámolnak saját tapasztalataikról a TAO-kedvezmény igénybevételét illetően.
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regisztráció
köszöntés, bevezetés, energiahatékonysági képzéseink bemutatása
projektbeszámoló - HIPP Kft., Kiss-Molnár Tímea
TAO adókedvezmény nyújtotta lehetőségek—Cothec Kft., Szikszai Attila
kávészünet
projektbeszámoló - ISD Dunaferr, Szalai Dániel, Angeli Tamás
projektbeszámoló - Schott Hungary Kft., Balogh Miklós
kérdések megvitatása
szendvicsebéddel egybekötött kötetlen tapasztalatcsere, beszélgetés

A projektbeszámolók előadói az EUREM Energiagazdász, illetve a Young Energy Europe Projekt Junior
Energiagazda képzésének keretein belül dolgozták ki energiahatékonysági projektjüket
hővisszanyerés, világítás, valamint sűrített levegő témákban. A vizsgamunkák a megvalósítást követően
milliós nagyságrendű megtakarítást eredményeztek a vállalatok számára.
Helyszín, időpont, jelentkezési feltételek
A workshop helyszíne: Német-Magyar Tudásközpont Kft.
/1024 Budapest, Lövőház u. 30./
A workshop időpontja: 2019. augusztus 14., 9.00-13.30
A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Kérjük részvételi szándékát mihamarabb jelezze!
További információ és jelentkezés
Kottmayer Krisztina
projektfelelős – energia– és termeléshatékonysági képzések
Telefon: (1) 454-0609; (20) 362-8712
E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu
Vezetőképzés,
coaching
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