ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλείστε όπως συµπληρωθούν όλες οι πληροφορίες στην αίτηση εγγραφής. Αν η επιχείρηση
σας έχει περισσότερη από µία βιοµηχανική µονάδα και επιθυµείτε να κάνετε αίτηση για κίνητρα
χρηµατοδότησης, σηµειώστε τα στοιχεία αυτής στο Μέρος 2 της αίτησης.
Για την µελέτη και έγκριση της αίτησης σας, θα σας αποσταλεί από τον συνεργάτη του PINE Project
Συµφωνία Τήρησης Απορρήτου, που θα πρέπει να εφαρµοστεί και από τις δύο πλευρές, πριν την
παραλαβή οποιασδήποτε χρηµατοδότησης.
Η κοινοπραξία του PINE Project έχει την εξ’ ολοκλήρου ευθύνη για την έγκριση ή απόρριψη των
αιτήσεων.

Μέρος 1: Πληροφορίες Εταιρείας
Όνοµα Εταιρείας:
∆ιεύθυνση (οδός):

Πόλη:

Επαρχία:

Ταχ.Κώδ:

Φαξ:

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:

Άτοµο Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:

Μέρος 2: Πληροφορίες Βιοµηχανικής Μονάδας
Όνοµα Βιοµηχανικής Μονάδας (αν
διαφέρει από την πρώτη):

Αριθµός ετών
λειτουργίας:

Αριθµός εργαζοµένων:

∆ιεύθυνση (αν διαφέρει από την
πρώτη):

Πόλη:

Επαρχία:

Ταχ.Κώδ:

Περιγραφή επιχείρησης ή βιοµηχανίας (περιγραφή NACE code, αν είναι εφικτό):

Μέρος 3: Κριτήρια Επιλογής για Προκαταρκτικό Έλεγχο / Ολοκληρωµένο
ενεργειακό Έλεγχο
A. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ:
Α.1 Η εταιρεία σας είναι µικρή µεσαία επιχείρηση ΜΜΕ?
Οι παράγοντες που καθορίζουν πότε µια επιχείρηση είναι ΜΜΕ βάση της Ευρωπαϊκής
οδηγίας 2003/361 της ΕΕ είναι ο αριθµός των εργαζοµένων (<250) και ο κύκλος
εργασιών (≤ €50 εκ) ή ισολογισµός (≤ €43 εκ).

Ναι / Όχι

Α.2 Αριθµός εργαζοµένων:………………. Α.3 Ετήσιος Κύκλος Εργασιών:…………….

Α.4 Είστε θετικοί στην συνεργασία µε το Project;

Ναι / Όχι

B. ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΜΕ
Β.1 Είστε βιοµηχανική µεταποιητική επιχείρηση;

Ναι / Όχι

Β.2 Σε ποιο οικονοµικό τοµέα ανήκει η ΜΜΕ;
• Τρόφιµα
Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι των συγγραφέων της. ∆εν εκφράζει κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε
η EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

•

•
•

•
•
•

- Έλαια και λιπαρές ουσίες, Φρούτα και Λαχανικά, Ζωοτροφές
- Αρτοποιείο, Ζυµαρικά, Οινοποιείο, προϊόντα κρέατος
Μεταλλουργία
- Μηχανήµατα, Βυτία, Γενικοί εξοπλισµοί
- Επεξεργασία µετάλλων, Μεταλλικές επικαλύψεις και κατασκευές
Χηµικά
Εκτός µετάλλων και σχετικών ορυκτών
- Βιοµηχανία γυαλιού
- Βιοµηχανία κεραµικών, τούβλα, πλακάκια
Υφαντουργία
Πλαστικά
Άλλα (διευκρίνιση)………………………………………………………………………….

Γ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.1 Ποιο είναι το ετήσιο κόστος της κατανάλωσης ενέργειας στην εταιρεία
σας;

Γ.2 Πιστεύετε ότι το κόστος ενέργειας αποτελεί µεγάλο µέρος των ετήσιων
δαπανών;

Γ. 3 Έχετε εφαρµόσει ενεργειακό έλεγχο στην εταιρεία σας τα τελευταία τρία
χρόνια;

Ευρώ

Ναι / Όχι

Ναι /Όχι

Γ.4 Αν η απάντηση είναι Ναι, περιγράψετε τις ενέργειες που έχετε
πραγµατοποιήσει
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Γ.5 Στην εταιρεία σας λειτουργούν περισσότερες από µία ενεργειακή µονάδα;

Ναι / Όχι

Γ.6 Αν η απάντηση είναι Ναι: Πόσες ενεργειακές µονάδες λειτουργούν; ………

∆. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
∆.1 Έχετε δαπανήσει στην εταιρεία σας κάποιο ποσό για βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης;

Ναι / Όχι

∆.2 Αν η απάντηση είναι Ναι, πόσο ήταν το ποσό της δαπάνης; Ευρώ………

Ε. ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ε.1 Έχετε σκεφτεί πιθανή επένδυση για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
στα επόµενα δύο χρόνια;

Ναι / Όχι

Ε.2 Στην περίπτωση που θα πραγµατοποιήσετε ενεργειακό έλεγχο θα πρέπει το
προσωπικό σας να συνεργαστεί ενεργά για την συλλογή των απαιτούµενων στοιχείων, των
εγγράφων, κτλ… .
Πόσο χρόνο από το προσωπικό σας έχετε την προθυµία να διαθέσετε για την στήριξη των
ενεργειακών ελέγχων;

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι των συγγραφέων της. ∆εν εκφράζει κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε
η EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

α)
β)
γ)
δ)

Όχι πέραν των 10 ωρών
Όχι πέραν των 30 ωρών
Όχι πέραν των 50 ωρών
Όσο χρόνο χρειάζεται

Μέρος 4: Πως έχετε πληροφορηθεί για το PiNE Project;

Μέρος 5: PINE πληροφοριακός σύνδεσµος
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού

Τηλέφωνο: 25877350

Μέρος 6: ∆ήλωση Αιτούµενου
Εγώ, ο υποφαινόµενος διαβεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχω συµπληρώσει στην αίτηση αυτή
είναι σωστές και ολοκληρωµένες. Κατανοώ ότι η παραλαβή της εν λόγω αίτησης από την
κοινοπραξία PINE Project δεν αποτελεί έγκριση της αίτησης και ότι η παροχή χρηµατοδοτικών
κίνητρων εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση της κοινοπραξίας PINE Project και υπόκειται στην
εφαρµογή της Συµφωνίας Τήρησης Απορρήτου και από τα δύο µέρη.

…………………………………………
Όνοµα

……………………………………
Υπογραφή

……………………..
Ηµεροµηνία

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι των συγγραφέων της. ∆εν εκφράζει κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε
η EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

