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Programem „Nowy Ekspert” zainteresowaliśmy się, ponieważ uznaliśmy że proponowany
zakres tematów pozwoli nam poszerzyć wiedzę w zakresie budownictwa. Studia na wydziale
elektrycznym Politechniki Warszawskiej specjalność: „Przetwarzanie i użytkowanie energii
elektrycznej” w dużym stopniu ukierunkowywały nasze działania. Wcześniejszą współpracę
z Fundacją Poszanowania Energii na „Kursie przygotowujących do działalności audytora
energetycznego” oraz „Szkoleniu przygotowującym do sporządzania świadectwa
charakterystyki energetycznej” traktowaliśmy jako pewien etap w pozyskiwaniu wiedzy
związanej z bryłą budynku. Podobnych rezultatów spodziewaliśmy się po programie „Nowy
Ekspert” – i nie zawiedliśmy się.
Wszystkie usługi doradcze były zrealizowane w sposób profesjonalny i rzetelny.
Szczegółowa ocena potrzeb naszej firmy pozwoliła na określenie najbardziej interesujących
nas elementów z proponowanych pakietów know-how. Transfer wiedzy, umiejętności i
niezbędnych narzędzi umożliwił zapoznanie się w krótkim czasie z wieloma interesującymi
nas zagadnieniami. Pomocne i pouczające były zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem
sprzętu diagnostycznego.
Firma MODUS Sp. z o.o. jest firmą audytorska i doradczą. Uczestnictwo w projekcie „Nowy
Ekspert” pozwoliło na konsultacje aktualnie realizowanych przez nas audytów
energetycznych. Mieliśmy również możliwość wykorzystania kamery termowizyjnej, co
pozwoliło na przedstawienie oferty oceny termowizyjnej bryły budynku i zrealizowanie jej w
ramach jednego z audytów. Mimo, że był to wyjazd poza obszar Warszawy konsultant z
Fundacji pilotował wykonywanie pierwszego zlecenia w ramach pakietu „Ocena stanu
ochrony cieplnej budynków”. Było to pierwsze praktyczne zastosowanie usług
termowizyjnych, które już na stałe wprowadziliśmy do naszej oferty.
Szczególnie interesują nas procesy technologiczne zachodzące w obiektach i zużycie
mediów z tym związane. Doradcy z Projektu „Nowy Ekspert” wsparli nas w procesie
pozyskania nowego sprzętu mierniczego umożliwiającego monitorowanie zużycia energii
elektrycznej we wszelkich obiektach. Posiadanie wysokiej klasy mierników w istotny sposób
przyczyniło się do wzbogacenia oferty firmy i umożliwiło przeprowadzanie interesujących nas
pomiarów w sposób bardzo precyzyjny i profesjonalny. Szczególnie jest to istotne w ocenie
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efektywności energetycznej obiektów przemysłowych i procesów technologicznych w nich
zachodzących..
Mimo, że już przed uczestnictwem w projekcie udało się nam pozyskać dofinansowanie z
PARP na rozwój naszej działalności, to informacje dotyczące zewnętrznych źródeł
finansowania działalności często były nowe i interesujące.
Podsumowując – uważamy, że czas jaki poświęciliśmy na „Nowego Eksperta” na pewno nie
jest czasem zmarnowanym. Pozyskaną wiedzę na bieżąco wykorzystujemy. Wiemy, że
nadal, w razie potrzeby możemy liczyć na wsparcie konsultantów dobrze poznanych w
trakcie realizacji projektu.
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