
Is your company interested in improving energy efficiency of water processes?

Is your company interested in being part of the Energy Angels Network?

Project Number: 696112

Dates: Feb 2016 - Jan 2019

Total funding: 1,980,188 €

Partners:

The EnergyWater project, 
funded by the EC (EASME), 
aims to provide support to 
SMEs by the development 
of the EMSA-web tool and 
the creation of an Energy 
Angels Network.

EMSA 
Web-Tool

Energy Angels
Network

A window of
opportunities

Call us E-mail us

Energy Management Self-Assessment (EMSA) web-tool (free and 
anonymous) for evaluating consumptions in water processes

Ranking and comparison with other European SMEs (of similar size 
and sector of activities)

Access to examples of real best practices already implemented in Euro-
pean industries

Network of companies with a proven experience in the �eld of energy 
e�ciency
Skilled energy auditors and energy managers that can help you 
improve your e�ciency
Advise on best practices and ways to use innovative technologies
Links to strategic partners to fund your project

For manufacturing companies: to assess your own consumption and to 
be advised on how to save energy

For experts in energy e�ciency: to be part of a European network 
to increase your visibility, get speci�c training and make contacts

For funders/investors: to �nd challenging and promising projects to 
support and to be involved in       

Maite Cobo: +34947298471 maite.cobo@itcl.es

Improving energy e�ciency in industrial water processes  
through benchmarking and benchlearning tools in Europe 
manufacturing industry 

This project is funded by the H2020 
Framework Programme of the             
European Union 



Σας ενδιαφέρει να βελτιώσετε την ενεργειακή αποδοτικότητα της επιχείρησής σας, όσον 
αφορά τις διεργασίες που σχετίζονται με χρήση υδάτινων πόρων;

Σας ενδιαφέρει να εντάξετε την επιχείρησή σας στο δίκτυο των Energy Angels;             

Αριθ. Προγράμματος: 696112

Ημερομηνίες: Feb 2016 - Jan 2019

Συν. Προϋπολογισμός: 1,980,188 €

Συνεργάτες:

Το πρόγραμμα EnergyWater, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (EASME), στοχεύει στην 
υποστήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υλοποιώντας ένα 
διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο 
καλείται EMSA, και δημιουργώντας 
παράλληλα ενα δίκτυο από Energy 
Angels.

Διαδικτυακό 
εργαλείο EMSA

Δίκτυο Energy 
Angels

Πιθανές 
ευκαιρίες

τηλέφωνο E-Mail

Το διαδικτυακό εργαλείο EMSA (Αυτο-αξιολόγηση ενεργειακής αποδοτικότητας) 
θα παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα προς την αποτίμηση της κατανάλωσης που 
σχετίζεται με βιομηχανικές διεργασίες που χρησιμοποιούν υδάτινους 
πόρους
Δυνατότητα κατάταξης και σύγκρισης με άλλες Ευρωπαϊκές ΜΜΕ (παρόμοιου 
μεγέθους και τομέα δραστηριότητας)
Δυνατότητα πρόσβασης σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών τα οποία 
υλοποιούνται ήδη στις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες

Πρόκειται για δίκτυο εταιρειών με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της 
ενεργειακής αποδοτικότητας
Πεπειραμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές και στελέχη από το χώρο της ενέργειας, 
μπορούν να βοηθήσουν για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
Δυνατότητα παροχής συμβουλών για τη χρήση βέλτιστων πρακτικών και 
καινοτόμων τεχνολογιών
Σύνδεσμοι με στρατηγικούς εταίρους για χρηματοδότηση σχετικών 
προγραμμάτων

Για βιομηχανίες/βιοτεχνίες: Δυνατότητα αξιολόγησης της κατανάλωσής 
τους και συμβουλές προς εξοικονόμηση ενέργειας
Για επαγγελματίες της ενεργειακής αποδοτικότητας: Δυνατότητα 
ένταξης σε πανευρωπαϊκό δίκτυο προς βελτίωση της εικόνας τους, 
εκπαίδευση και δυνατότητα γνωριμιών
Για χρηματοδότες/επενδυτές: Δυνατότητα εξεύρεσης ενδιαφέροντων 
προγραμμάτων προς υποστήριξη και συμμετοχή

Maite Cobo: +34947298471 maite.cobo@itcl.es

Βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα των 
βιομηχανικών διεργασιών που κάνουν χρήση υδάτινων πόρων 
στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία μέσω συγκριτικών εργαλείων

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
το Η2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης


