ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ανακαλύψτε την καινοτόμο οικονομική λύση μας για ριζικές ανακαινίσεις!
Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση ριζικών ανακαινίσεων σε κτίρια κατοικιών με τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της περιοχής της Μεσογείου?
Το έργο HAPPEN έχει αναπτύξει το «Ευέλικτο Ενεργειακό Δάνειο», μια καινοτόμο οικονομική λύση ειδικά
σχεδιασμένη για την προώθηση των ριζικών ενεργειακών ανακαινίσεων στο κτιριακό απόθεμα κατοικιών στην
περιοχή της Μεσογείου.
Η Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων BUILD UP έθεσε πέντε ερωτήσεις στους
εταίρους του HAPPEN ώστε να μάθει περισσότερα για την λύση αυτή και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
εφαρμοστεί σε πιλοτικές εφαρμογές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Η προσέγγιση MedZEB & τα αποτελέσματα του HAPPEN: Μια
σύνοψη

Ποιές είναι οι ειδικές προκλήσεις στην περιοχή της
Μεσογείου όταν πρόκειται για την ριζική ανακαίνιση
κτιρίων κατοικιών? Πώς μπορεί το έργο HAPPEN μέσω
των αποτελεσμάτων να ανταποκριθεί σε αυτές?

Νέα συνεργασία στον πιλοτικό ιστότοπο της Μασσαλίας!

Καλά νέα από τον Γάλλο πιλότο μας: ο συνεργάτης μας
Euroméditerranée μόλις υπέγραψε συμφωνία με τη
γαλλική ένωση «Foncière Logement».

Δημοσιεύσαμε πρόσφατα ένα συνοπτικό άρθρο στην
πύλη BUILD UP portal ώστε να απαντήσουμε σε αυτά τα
ερωτήματα.

Αυτό θα επιτρέψει την πραγματοποίηση των εργασιών
ανακαίνισης στην περιοχή "Crottes" της Μασσαλίας,
εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία HAPPEN και τα
αποτελέσματα.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ
Ένα Κύμα Ανακαινίσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
στα κτίρια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της «Κύμα
ανακαινίσεων» τον Οκτώβριο του 2020. Ο στόχος είναι φιλόδοξος: ο
διπλασιασμός του ποσοστού ανακαινίσεων στα επόμενα 10 έτη και η
διασφάλιση ότι οι ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε υψηλότερη
ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότερη χρήση των πόρων.Έως το 2030,
θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πείτε την άποψή σας στην αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή
απόδοση!
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση προς
ενημέρωση της αναθεώρησης της Οδηγίας για την Ενεργειακή
Απόδοση η οποία θα διαρκέσει ώς τις 9 Φεβρουαρίου 2021. Η Οδηγία
αναμένεται να υιοθετηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2021.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ανάλυση τουBPIE: Συμβολή του κτιριακού τομέα στους κλιματικούς
στόχους του 2030
Πώς μπορεί ο κτιριακός τομέας να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
της μείωσης των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου ως το 2030? Το
Buildings Performance Institute Europe (BPIE) έχει εκδόσει μια εύστοχη
ανάλυση, με 2 σενάρια μείωσης εκπομπών στον κτιριακό τομέα έως το
2030.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Climamed 2020, the 10th HVAC Mediterranean Congress
10-12 Ιανουαρίου 2021 – Λισαβόνα, Πορτογαλία – Πληροφορίες & Εγγραφή
European Energy Transition Conference
12-14 Ιανουαρίου 2021 – Δουνκέρκη, Γαλλία & Διαδικτυακά - Πληροφορίες & Εγγραφή
Klimahouse 2021
27-30 Ιανουαρίου 2021 – Διαδικτυακά - Πληροφορίες & Εγγραφή
World Sustainable Energy Days
24-26 Φεβρουαρίου 2021 – Wels, Austria - Πληροφορίες & Εγγραφή
This newsletter reflects only the author's view; the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is not
responsible for any use that may be made of the information it contains.
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