ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Καλως ήλθατε στα νέα του HAPPEN!
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην κοινότητά μας! Κάθε τρεις μήνες θα λαμβάνετε ενημερώσεις
σχετικά με τις δράσεις μας καθώς και τα τελευταία νέα από τον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και
των κτιριακών αναβαθμίσεων.
Σε αυτό το πρώτο τεύχος, είμαστε υπερήφανοι που σας παρουσιάζουμε τη νεα ιστοσελίδα: θα βρείτε μια
πλήρη επισκόπηση του έργου HAPPEN, μια παρουσίαση τη προσέγγισης MedZEB και μια περιγραφή της
δουλειάς που κάνουμε στα πιλοτικά έργα στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την
Κροατία και την Κύπρο.
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
5η συνάντηση του έργου HAPPEN... από το
σπίτι!

Γίνετε ένας beta tester στην πλατφόρμα του
HAPPEN!

Εικονική φωτογραφία ομάδας

Πηγή: pixabay

Στις 14 και 15 Μαιου 2020, η ομάδα εργασίας
πραγματοποίησε την 5η συνάντηση του έργου... ο
καθένας από το σπίτι.
Συζητήθηκαν τα επιτεύγματα του έργου και
προγραμματίστηκαν τα επόμενα βήματα.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η πλατφόρμα του ΗAPPEN σκοπεύει να παρέχει
στους βασικούς ρυθμιστές της αγοράς ανακαινίσεων
στοχευμένα ψηφιακά εργαλεία, βασισμένα στα
αποτελέσματα του HAPPEN, ώστε να
πραγματοποιήσουν την προσέγγιση MedZEB.
Αναζητούμε beta testers!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Covid-19: ποιά η επίπτωση στο δομημένο περιβάλλον?
Ο Covid-19 θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο που φανταζόμαστε
και χτίζουμε τις περιοχές. Πώς θα πρέπει να χτίζουμε τους χώρους μας στο
μελλον? Κάποιοι τύποι κτιρίων θα εκλείψουν λόγω των νέων κανόνων
φυσικής αποστασιοποίησης?
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έρχεται σύντομα: Η ευρωπαική πρόσκληση Green Deal
Προκειμένου να προωθήσει το European Green Deal, η Ευρωπαική
Κοινότητα θα ξεκινήσει το Green Deal Call το Σεπτέμβριο του 2020,
στηρίζοντας την έρευνα και την καινοτομία για μια δίκαιη και βιώσιμη
κοινωνική μετάβαση.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

#EUSEW2020: μια εξ’ ολοκλήρου ψηφιακή έκδοση!
Αυτό το έτος, η ευρωπαική εβδομάδα βιώσιμης ενεργειας “Sustainable
Energy Week (EUSEW)” πραγματοποιήθηκε ψηφιακά εξ αποστάσεως από
τις 22- 26 Ιουνίου 2020. Το θέμα: ‘Πέρα από την κρίση: καθαρή ενέργεια
για πράσινη αποκατάσταση και ανάπτυξη’.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
International Conference on Renewable Energy & Environment Engineering
16-18 Αυγούστου - Πληροφορίες και εγγραφή
International Conference on Sustainability in Energy and Buildings
9-11 Σεπτεμβρίου - Πληροφορίες και εγγραφή
International Passive House Conference
20 Σεπτεμβρίου - Πληροφορίες και εγγραφή
Sustainable Places
27-30 Οκτωβρίου - Πληροφορίες και εγγραφή

Ακολουθήστε μας!

