Hvad betyder ”ZERObyg – energismart” for dig som leverandør?
ZERObyg er et projektsamarbejde mellem partnerne: EUC Syd, Lean Energy
Cluster, Project ZERO, UC Syddanmark, Knowledegelab (SDU),
Kursuscentervest, Svendborg Erhvervsskole og BC Syd.
Netværksdeltagere i projektet er: Sønderborg kommune, Danfoss, Velux,
Servodan, Danske Bank, Tekniq og Nordic Built. Der mulighed for at flere
virksomheder kan komme med som netværksdeltagere.
Projektet har til formål, at skabe ny viden blandt håndværkere og virksomheder
indenfor byggesektoren, igennem opkvalificering i systemløsninger og Smartgrids.
Projektet er finansieret af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Socialfond
og har en varighed på 3 år med start fra 15.sept. 2011 til 31.dec. 2014.
ZERObyg har primært fokus på opkvalificering af EL- og VVS installatører,
indenfor viden og materialer, som kan fremme salget af energirigtige produkter til
gavn for miljøet og boligejerne. Samt give håndværkerne den nødvendige viden
indenfor energirigtige løsninger, at de kan gå fra at tilbyde deres kunder
enkeltløsninger til systemløsninger.
Resultaterne af ZERObyg skal ses i form af en øget omsætning samt indtjening til
håndværkerne, der er resultatet af den nye viden og produktsortimentet
håndværkerne har tilegnet sig via ZERObyg. Herudover vil de lokale håndværkere
opnå en konkurrencemæssig fordel, i forhold til deres konkurrenter, idet disse ikke
er blevet så grundigt introduceret til de energirigtige produkter.
Dette vil også betyde, at de lokale håndværkere vil kunne dække en øget
efterspørgsel fra langt flere potentielle kunder end hidtil. Dette vil kunne mærkes i
form af flere ordre fra nye kunder og dermed danne grundlaget for øget vækst,
hvilket ikke kun vil være til gavn for håndværkerne og leverandørerne, men også
for miljøet og beskæftigelsen. Resultaterne af projektet vil dog ikke blot smitte af
på håndværkerne, som skal implementere de forskellige produkter ude hos
kunden. Leverandørerne vil også kunne mærke dette i form af flere og større ordre
fra kunder.

Hertil vil leverandørvirksomhederne få mulighed for at teste og afprøve de
kommercielle produkter via håndværkerne på det danske hjemmemarkedet og
således få muligheden til at markedsmodne deres produkter, så de senere er klar
til mulige eksportmarkeder.
Som netværksdeltager i ZERObyg har de forskellige leverandører forpligtet sig
til at stille forskelligt materiel og ydelser til rådighed i de 3 år, projektet kører.
Under ydelser skal dette tolkes, som at nogle netværksdeltager har givet deres
samtykke til, at de fra deres virksomhed stiller en medarbejder til rådighed for
skolens undervisere samt kursister.
Medarbejderen skal kunne give kursister og undervisere indsigt i virksomhedens
produkter samt uddybe produkternes funktionalitet og egenskaber. Vi forventer
at den pågældende medarbejder afsætter tid, til ca. ½ dags undervisning pr.
kursus for EUC Syds undervisere og kursister.
De forskellige materialer og systemløsninger som virksomheden stiller
ZERObyg Akademiet til rådighed, vil blive brugt til fremvisning for
håndværkerne (kursisterne) samt til vore undervisere.

”Lean Energy Cluster”
-er et samarbejde mellem virksomheder, forskningsenheder og
uddannelsesinstitutioner. Formålet med samarbejdet er udvikling af teknologier
samt løsninger indenfor området, energieffektivisering og energisystemer.

