Building Energy Challenge
2020
Hỗ trợ thực hiện các Giải pháp năng lượng thông
minh trong Toà nhà tại Đông Nam Á

Được hỗ trợ bởi:

PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU
Quốc gia và Đối tượng mục tiêu

Thúc đẩy các dự án sử dung Giải pháp tiết kiệm
năng lượng mới với các tòa nhà lớn
Mục tiêu tiết kiệm năng
lượng của các nước ASEAN
2020 20%
2025 30%
Quốc gia triển khai
• Thailand – Indonesia
• Vietnam – Philippines
• Myanmar

Chi phí tiêu thụ năng lượng
cao
40% bởi các tòa nhà
Lên tới 70% từ hệ thống
điều hòa

Đối tượng mục tiêu
• Trung tâm mua sắm – Tòa nhà văn
phòng – BĐS nghỉ dưỡng
• Sân bay – Tòa nhà phức hợp

THÁCH THỨC TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT
GiảI pháp năng lượng trong Smart Building

Những giải pháp

1. Làm mát với chi phí thấp
• Tối ưu hóa hệ thống điều hòa,
sưởi và thông gió
• Tối ưu hóa giá thành và tải trọng

3. Các giải pháp bên ngoài tòa nhà
Giải pháp sáng tạo để
• Giảm lượng sử dụng năng lượng
• Tăng lượng cung cấp năng lượng

2. Quản lý năng lượng
• Thu thập và phân tích dữ liệu
• Tối ưu hóa năng lượng

4. Các giải pháp toà nhà thông minh
• Công nghệ hướng đến nâng
cao hiệu quả và tự động hóa
tòa nhà

CẤU TRÚC VÀ THỜI HẠN
Building Energy Challenge
Giai đoạn 1:
Tổng hợp nhu cầu

Tháng 12 2019
Xác định nhu cầu của các đối
tác doanh nghiệp tham gia

Giai đoạn 2:
Tìm kiếm giải pháp và
tuyển chọn

Giai đoạn 3:
Hội thảo kết nối các bên

Tháng 3 2020

Tháng 1 2020
Kêu gọi các giải pháp tiết
kiệm năng lượng tham gia

Giữa các đối tác doanh
nghiệp và giải pháp tiết kiệm
năng lượng

Giai đoạn 4:
Thực hiện dự án thí điểm
& Báo cáo

May 2020
Theo dõi quá trình thí
điểm dự án

Kết quả kỳ vọng

6-8 Đối tác xác nhận
đăng ký tham gia

Hơn 50 giải pháp tham gia
8-10 được chọn

Kết nối thành công các
giải pháp với đối tác

2-3 dự án được thí điểm
Nhận đầu tư từ ADB Ventures

Building Energy Challenge
Ví dụ về giải pháp tiết kiệm năng lượng
EQuota Energy là một startup công nghệ năng lượng
tập trung vào dữ liệu, cung cấp giải pháp tối ưu hóa
tiết kiệm năng lượng, giám sát vận hành và bảo trì,
quản lý khí thải carbon, lập kế hoạch sử dụng năng
lượng cho các khách hàng thương mại và công
nghiệp. Trong một dự án cho 1 trung tâm thương mại
lớn tại Quảng Châu, họ đã giúp :
o Cắt giảm 35% chi phí lao động, trị giá 575K USD
mỗi năm.
o Giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng cho hệ thống
điều hoà, sưởi và thông gió, trị giá 350 nghìn USD
mỗi năm

Phần mềm định hướng tối ưu hóa dữ liệu để điều khiển
hệ thống điều hoà, sưởi, thông gió và hệ thống làm lạnh
của BeeBryte tự động điều khiển hệ thống điều hòa và
hệ thống lưu trữ năng lượng (pin) mà chúng ta lắp đặt
vào tòa nhà của mình để tiết kiệm tối đa chi phí điện.

o Tiết kiệm tới 40% bằng cách cung cấp nhiều giá trị
cùng lúc (hiệu quả năng lượng, giảm tải giờ cao
điểm, chênh lệch giá & dịch vụ lưới)
o Sử dụng trí tuệ nhân tạo để duy trì sự thoải mái và
những hoạt động bắt buộc do khách hàng đặt ra

o Phân tích dự đoán cho phép giảm chi phí và phát
hiện những bất thường giai đoạn đầu

SỰ THAM GIA TỪ CÁC ĐỐI TÁC

YÊU CẦU
Chuyên gia của
công ty tham gia

QUYỀN LỢI
Tiếp cận với cộng đồng
sáng tạo về năng lượng

Cung cấp thách thức
về năng lượng

Tài trợ cho chương
trình*

*Chưa bao gồm chi phí đi lại và thí điểm dự án.

Triển khai dự án với
kinh phí phù hợp

Xây dựng
thương hiệu &
Marketing

Cơ hội đầu tư

CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ CÔNG TY
Liên lạc để biết thêm thông tin chi tiết
chương trình:
Đỗ Vân Anh
Quản lý chương trình
New Energy Nexus Vietnam
vananh.do@newenergynexus.com
SĐT: +8498 885 9227

ADB Ventures
ADB Ventures là một chương trình mới được thực hiện của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để hỗ
trợ các công ty ở giai đoạn đầu với mô hình kinh doanh và giải pháp công nghệ tạo sự tác động tại
Châu Á Thái Bình Dương.
TÀI TRỢ HẠT GIỐNG (DỰ ÁN
PHÒNG THỬ NGHIỆM TẠO TÁC ĐỘNG
MỞ RỘNG QUY MÔ TÁC ĐỘNG
THÍ ĐIỂM)
Thông qua các chương trình thử
nghiệm tạo tác động, ADB Ventures
hợp tác với các doanh nghiệp and mạng
lưới đối tác trong các nhóm ngành mục
tiêu để tìm ra giải pháp bền vững nhằm
giải quyết bộ 3 vấn đề liên quan đến
(thương mại, môi trường và xã hội)
1. Building Energy Challenge
2. Fintech Challenge Vietnam
3. Future Food Asia
4. Travel Lab Asia

Kết quả mong muốn: Cơ hội để triển
khai các giải pháp thử nghiệm tại các
nước thành viên đang phát triển

ADB Ventures cung cấp những khoản hỗ
trợ tài chính cho các startup để thử nghiệm
thí điểm ở các nước thành viên đang phát
triển trong mạng lưới của ADB. Thông qua
chương trình này, ADB Ventures hy vọng có
thể loại bỏ những rủi ro có thể gặp phải kh
đưa giải pháp ra thị trường như:
1. Thiếu vốn
2. Nguy cơ cạnh tranh giữa các tập đoàn
lớn trong mạng lưới các nước đang
phát triển của ADB
3. Sự miễn cưỡng của startups khi mở
rộng thị trường sang các nước đang
phát triển của ADB
Kết quả mong muốn: Các thỏa thuận
thương mại và cam kết để mở rộng những
giải pháp tại các thị trường đang phát
triển

ADB Ventures cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật cho các startups để mở rộng
quy mô trong và trên các nước
thành viên đang phát triển

Kết quả mong muốn:
Tạo ra tác động ở 2 lĩnh vực:
1. Khí hậu
2. Giới tính và tăng trưởng bền
vững

GIỚI THIỆU VỀ

NEW ENERGY NEXUS?

Kể từ năm 2004, New Energy Nexus đã tận dụng số tiền đầu
tư $1,5 tỷ đầu tư vào hơn 150 doanh nghiệp năng lượng sạch
và triển khai nhiều trung tâm đầu ngành nhằm cộng tác thực
hiện giải pháp.

New Energy Nexus là một tổ chức quốc tế chuyên hỗ trợ doanh
nghiệp năng lượng sạch bằng cách tài trợ vốn, hỗ trợ đẩy nhanh tiến
trình và cung cấp mạng lưới. Tổ chức được thành lập ở California và
điều hành các chương trình ở Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và

Đông Phi.

Mạng lưới của chúng tôi có hơn 100 tổ chức ươm mầm và thúc
đẩy doanh nghiệp startups, các nhà tài trợ và tổ chức phát triển
đến từ 29 quốc gia trên khắp thế giới.

Các hạng mục năng lượng thông minh
chúng tôi hỗ trợ

Năng lượng sạch
& lưu trữ

Xe điện

Lưới điện
thông minh

Mô hình
Đổi mới kinh doanh

Hiệu quả
năng lượng

Internet vạn vật
& Số hóa

Quản lý
năng lượng

Tiếp cận năng lượng

Trải nghiệm
khách hàng

Block Chain

VÍ DỤ VỀ CHƯƠNG TRÌNH: ELECTRON TỰ DO
Chương trình thí điểm toàn cầu với 8 công ty điện & 12 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực năng
lượng cùng các công ty điện hàng đầu.

DOANH NGHIỆP
KHỞI NGHIỆP
CÔNG TY ĐIỆN

Kết quả có 17 thỏa thuận thương mại được ký kết, trị giá $1,6 triệu
với khả năng đạt $12 triệu trong năm tới.

