IZPOSTAVLJENO

Dobrodošli v HAPPENews!
Hvala, da ste se pridružili naši skupnosti! Vsake tri mesece boste prejeli novice o naših aktivnostih in novostih s
področja učinkovite rabe energije ter prenov stavb.
V prvi izdaji vam ponosno predstavljamo našo novo spletno stran, kjer lahko najdete celoten pregled HAPPEN
programa, predstavitev MedZEB pristopa ter opis našega dela, ki poteka na pilotnih projektih v Sloveniji, Italiji,
Franciji, Grčiji, Hrvaške ter na Cipru.
POJDI NA SPLETNO STRAN

NOVICE PROJEKTA
5. HAPPEN sestanek…od doma!

Postanite beta preizkuševalec HAPPEN platforme!

Skupna virtualna slika s sestanka

Vir: pixabay

Od 14. do 15. maja 2020 se je projektna skupina
HAPPEN zbrala na 5. projektnem sestanku... vsak od
doma.
Razpravljali smo o ključnih projektnih ciljih in dosežkih
ter dorekli naslednje korake.

HAPPEN platforma želi glavnim akterjem na trgu
energetske prenove stavb zagotoviti digitalna orodja,
ki temeljijo na HAPPEN izročkih, z namenom izvajanja
MedZEB pristopa.

PREBERI VEČ

Iščemo beta preizkuševalce!
KONTAKT

NOVICE S PODROČJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN PRENOVE STAVB
Covid-19: vpliv na grajeno okolje?
Covid-19 bo vodil do večjih sprememb v načinu, kako si predstavljamo in
gradimo naše okolje. Kako naj gradimo naše okolje v prihodnosti? Ali bodo
nekatere vrste stavb zastarele zaradi novih pravil o fizični distanci?
PREBERI VEČ

Kmalu: Zeleni Dogovor
Evropska Komisija bo v podporo Evropskemu Zelenemu Dogovoru
septembra 2020 objavila razpis EU Zeleni Dogovor, da bi podprla
raziskave in inovacije za pravičen in trajnosten družbeni prehod.
PREBERI VEČ

#EUSEW2020 : popolnoma digitalna izdaja!
Letošnji EU teden trajnostne energije (EUSEW) je bil v popolnoma digitalni
različici od 22. do 26. junija 2020. Tema: ‘Onstran krize: čista energija za
zeleno obnovo in rast’.
PREBERI VEČ | OGLED VSEBINE

PRIHAJAJOČI DOGODKI
International Conference on Renewable Energy & Environment Engineering
16. - 18. avgust – Informacija & Registracija
International Conference on Sustainability in Energy and Buildings
9. - 11. september - Informacija & Registracija
International Passive House Conference
20. september - Informacija & Registracija
Sustainable Places
27. – 30. oktober - Informacija & Registracija

Sledi nam!

