
Mikro- és kisvállalkozás?
Csatlakozz a START2ACT-hez és 
engedd vállalkozásod szárnyalni!
A START2ACT projekt egy nemzetközi össze-
fogás olyan energetikai és üzleti szakértők 
között, akiknek céljuk az Európai Unióban 
működő kisvállalkozások energiahatékony-
ságának növelése.

MIT NYERHETSZ VELE?

Optimalizáld erőforrásaidat

• Részesülj a vállalkozásod energiahatékonyságát 
növelő személyreszabott, ingyenes tanácsadásban.

• Bizonyosodj meg arról, hogy a megfelelő energia-
hatékonysági lépéseket teszed meg – engedd meg, 
hogy a START2ACT projekt az üzleti körülmé-
nyeidhez igazodó hatékony eszközöket találjon 
vállalkozásod számára.

• Ami beválik az egyik helyen, nem biztos, hogy 
máshol is jól alkalmazható – engedd, hogy 
a START2ACT szakértői elvégezzék helyetted az 
időigényes kutatómunkát és kiderítsék a számodra 
legmegfelelőbb megoldást.

• A START2ACT az összegyűjtött információk alapján 
a vállalkozásod igényeire szabott megoldásokat 
alakít ki – ezek legtöbbször alacsony költségűek és 
segítenek erőforrásokat megtakarítani a cég 
működésének egyéb területein.

• Megéri az energiahatékonyságba fektetni, hiszen 
bizonyos beavatkozások akár 2,5-szeresen is 
megtérülhetnek.

Takaríts meg költségeket

Szerezz versenyelőnyt 

• A START2ACT támogat abban, hogy már az üzlet 
kezdeti szakaszában érvényesülhessen az energia-
hatékonyság és így a kompetitív versenyelőnyön 
túl a vállalkozás hírneve a környezettudatossággal 
is összekapcsolódjon.

• Az energiahatékonysági lépések segítenek egy 
környezettudatosabb arculat kialakításában.

• A START2ACT segítségével bővítheted a kapcsolati 
rendszered és környezettudatos és aktív vállalko-
zásokkal és emberekkel talákozhatsz.

• A START2ACT szakértői azonosítják és megvitatják 
azokat az intézkedéseket, amelyekkel csökkentheted 
vállalkozásod környezeti hatásait.

• Alkalmazz környezettudatos megoldásokat üzleted 
minden területén és légy tartósan pozitív hatással 
az európai üzleti szférára.

Csökkentsd a vállalkozásod és 
Európa ökológiai lábnyomát

Látogass el a www.start2act.eu weboldalra és tudj 
meg minden információt a START2ACT képzésekről 
és az elérhető támogató lehetőségekről.

A projektet az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramja 
támogatja. Támogatási szerződés száma: 696069. A kiadványban megjelenített 
tartalomért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli. A KKV-ügyi Végrehajtó 
Ügynökség (EASME) nem tehető felelőssé a weboldalon megjelenő tartalom 
bármilyen további felhasználásának esetleges következményeiért.


