IEE project Contract N°: IEE/12/856/SI2.644759

D.3.2. –Αναφορά εργαστηρίου για τα επιχειρηματικά μοντέλα
Τίτλος Εργαστηρίου: Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και
τεχνο-οικονομική ανάλυση βιώσιμων ενεργειακών έργων
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 και 21 Μαΐου 2015
Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Ημερομηνία Υποβολής: 10/07/2015
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1. Γενικά
Θέμα
Ημερομηνία
Τοποθεσία
Αριθμός συμμετεχόντων

Επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνο-οικονομική ανάλυση βιώσιμων
ενεργειακών έργων
20 και 21 Μαΐου 2015
Λευκωσία, Κύπρος
20 (12+8)

2. Στόχοι
Η ανάπτυξη ικανοτήτων των μελών της ενεργειακής ομάδας των τοπικών αρχών για τη δημιουργία
νέων συνεργασιών ή την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για την αποτελεσματική διαχείριση
και εκτέλεση βιώσιμων ενεργειακών έργων.

3. Περιγραφή και συνολική αξιολόγηση
Το εργαστήριο χωρίστηκε σε 4 ενότητες. Την εισαγωγή στα επιχειρηματικά μοντέλα, βήμα προς
βήμα η διαχείριση επιχειρηματικών μοντέλων, συμβουλές για τεχνο-οικονομική ανάλυση και
εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων στην αξιολόγηση ενός έργου. Οι
συμμετέχοντες μετά από λεπτομερή παρουσίαση από τους εκπαιδευτές χωρίστηκαν σε ομάδες
όπου εξέτασαν συγκεκριμένη περίπτωση έργου. Αφού οι ομάδες αυτές εξέτασαν την περίπτωσή
τους, παρουσίασαν τα αποτελέσματα τους σε λευκό πίνακα κι ακολούθησε συζήτηση με όλες τις
ομάδες.
Για την αξιολόγηση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν δελτία αξιολόγησης. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Βαθμολογία
(1-5)
5
5
5
4.9
4.9

Αξιολόγηση 1ης Ενότητας
Αξιολόγηση 2ης Ενότητας
Αξιολόγηση 3ης Ενότητας
Αξιολόγηση 4ης Ενότητας
Αξιολόγηση εκπαιδευτή (Σάββας Βλάχος) – Ικανότητα μεταδοτικότητας γνώσεων κι
εμπειριών
Αξιολόγηση εκπαιδευτή (Σάββας Βλάχος) – Ικανότητα παροχής σημαντικών
4.9
πληροφοριών
Αξιολόγηση εκπαιδευτή (Σάββας Βλάχος) – Ικανότητα απαντήσεων σε ερωτήσεις
4.9
Αξιολόγηση εκπαιδευτή (Ανθή Χαραλάμπους) – Ικανότητα μεταδοτικότητας γνώσεων
5
κι εμπειριών
Αξιολόγηση εκπαιδευτή (Ανθή Χαραλάμπους) – Ικανότητα παροχής σημαντικών
5
πληροφοριών
Αξιολόγηση εκπαιδευτή (Ανθή Χαραλάμπους) – Ικανότητα απαντήσεων σε ερωτήσεις
5
Αξιολόγηση συνθηκών εκπαίδευσης (ποιότητα αίθουσας συνεδριάσεων)
4.9
Αξιολόγηση συνθηκών εκπαίδευσης (εκπαιδευτικές ενότητες κι εξοπλισμός)
4.9
Αξιολόγηση συνθηκών εκπαίδευσης (σημειώσεις και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν)
4.9
Αξιολόγηση συνθηκών εκπαίδευσης (συνοπτική εντύπωση)
4.9
Το εργαστήριο ικανοποίησε τις προσδοκίες σας;
4.9
Άλλα σχόλια: Σε μελλοντικά εργαστήρια, θα πρέπει να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην
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οικονομική ανάλυση και στα επιχειρηματικά μοντέλα.

4. Αποτελέσματα και Συμπεράσματα
Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του εργαστηρίου ήταν ότι δημοτικοί υπάλληλοι, στους οποίους έχει
ανατεθεί από τους προϊσταμένους τους, η εφαρμογή και παρακολούθηση βιώσιμων ενεργειακών
δράσεων βελτίωσαν τις ικανότητες τους στην ανάλυση και παρακολούθηση διαφόρων ενεργειακών
έργων. Επίσης, εμπνεύστηκαν με ιδέες για νέα έργα αλλά και προοπτικές για νέες συνεργασίες με
άλλους δήμους για κοινά ενεργειακά έργα (βιώσιμες μεταφορές, αξιοποίηση πράσινων αποβλήτων
κ.α.).

5. Λίστα Συμμετεχόντων
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6. Πρόγραμμα
9:00-9:45

09:45 -10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 11:45

Ενότητα 1
Εισαγωγή στα επιχειρηματικών μοντέλα
 Εισαγωγή στα επιχειρηματικά μοντέλα,
 Ποια η σημαντικότητα επιχειρηματικών μοντέλων;
 Δομή επιχειρηματικών μοντέλων
Ενότητα 2
Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων
 Σύλληψη ιδέας του έργου
 Έρευνα αγοράς
 Προμελέτη
 Προσδιορισμός των διαδικασιών και την ανάπτυξη του
σχεδίου
 Απαιτήσεις υλικών, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού

Αξιολόγηση κινδύνου
Διάλειμμα για καφέ
Ενότητα 3
Τεχνο-οικονομική ανάλυση ενεργειακών έργων
 Εκτίμηση δαπανών (μελέτες, αρχικό κόστος, το κόστος
λειτουργίας)
 Υπολογισμός των εσόδων / εξοικονόμηση
 Μελέτη σκοπιμότητας (υπολογισμός του IRR, NPV, απλή
αποπληρωμή)
 Χρηματοδοτικές ροές
 Ανάλυση ευαισθησίας
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Ανθή
Χαραλάμπους

Ανθή
Χαραλάμπους

Σάββας Βλάχος
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11:45 - 12:30

12:30 – 13:00

Ενότητα 4
Αξιολόγηση ενεργειακών έργων
 Περιβαλλοντική εκτίμηση
 Ενεργειακή Αξιολόγηση
 Προσδιορισμός των κοινωνικών δεικτών
 Σταθμισμένη συνολική προσέγγιση (οικονομικά,
περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κοινωνικά)
 Πώς να προωθήσετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε
φορείς λήψης αποφάσεων
Συζήτηση κι Ερωτήσεις

Σάββας Βλάχος

7. Φωτογραφίες

Φώτο 1: Δραστηριότητες εργαστηρίου

Φώτο 2: Δραστηριότητες εργαστηρίου

8. Επιπρόσθετο Υλικό

Φώτο 3: Παρουσίαση από Ανθή Χαραλάμπους
– Εισαγωγή στα επιχειρηματικά μοντέλα

Φώτο 4: Παρουσίαση από Ανθή Χαραλάμπους
– Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων
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Φώτο 5: Παρουσίαση από Σάββα Βλάχο –
Τεχνο-οικονομική ανάλυση σε ενεργειακά έργα

Φώτο 6: Παρουσίαση από Σάββα Βλάχο –
Αξιολόγηση ενεργειακών έργων

Φώτο 7: Αφίσα έργου Beast’s

Φώτο 8: Φυλλάδιο έργου Beast’s

Φώτο 9: Αφίσα έργου Smilegov’s

Φώτο 10: Προώθηση στο Facebook
(λογαριασμός CEA)
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Φώτο 11: Άρθρο στο περιοδικό του ΕΤΕΚ
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