IZPOSTAVLJENO

Odkrijte HAPPEN finančne rešitve za celovito prenovo!
Kako lahko podpremo financiranje celovite prenove stanovanjskih stavb na način, ki omogoča reševanje posebnih
izzivov na območju Sredozemlja.
Znotraj projekta HAPPEN smo razvili “vsestransko energetsko posojilo”, inovativno finančno rešitev, posebej
zasnovano za spodbujanje celovite prenove stanovanjskih stavb na območju sredozemlja.
Evropski portal za energetsko učinkovitost stavb BUILD UP je s HAPPEN konzorcijem razglabljal o tej inovativni rešitvi
ter možnosti uporabe.

PREBERI CELOTEN INTERVJU

NOVICE PROJEKTA
MedZEB pristop & HAPPEN rezultati: pregled

Pilotni objekt v Marseillu vstopa v novo partnerstvo!

Kateri so posebni izzivi celovitih prenov stanovanjskih
stavb na območju Sredozemlja Kako lahko rezultati
projekta HAPPEN pripomorejo k premostitvi the izzivov?

Dobra novica glede francoskega pilotnega objekta: naš
partner Euroméditerranée je podpisal sporazum s
francoskim združenjem ‘Foncière Logement’.

Nedavno smo na BUILD UP portal objavili pregledni
članek, ki odgovarja na zgornja vprašanja.

To bo omogočilo izvedbo načrtovane celovite prenove
četrti »Crottes« v Marseillu, z uporabo HAPPEN
metodologije in rezultatov.

PREBERI VEČ
PREBERI VEČ

NOVICE S PODROČJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN PRENOVE STAVB
Val celotvitih obnov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb
Evropska komisija je oktobra 2020 pričela s “Strategijo za val prenove”.
Cilj je ambiciozen: podvojiti delež prenov v naslednjih 10 letih in
zagotoviti, da bodo obnove vodile do večje energetske učinkovitosti.
Do leta 2030 bi lahko obnovili 35 milijonov neučinkovitih stavb.
PREBERI VEČ
Podajte svoje mnenje o posodobljeni Direktivi o energetski
učinkovitosti

Evropska komisija je pričela javno razpravo o posodobljeni Direktivi o
energetski učinkovitosti. Mnenje je možno podati do 9. februarja
2021. Direktiva bo predvidoma sprejeta v drugem četrtletju 2021.
PREBERI VEČ
BPIE analiza: Doprinos gradbenega sektorja k podnebnim ciljem 2030

Kako lahko gradbeni sektor prispeva k doseganju cilja zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov do leta 2030? Buildings Performance
Institute Europe (BPIE) je objavil pregledno analizo z dvema
scenarijema zmanjšanja emisij v gradbenem sektorju do leta 2030.
PREBERI VEČ

PRIHAJAJOČI DOGODKI
Climamed 2020, the 10th HVAC Mediterranean Congress
10-12 januar 2021 – Lizbona, Portugalska - Informacije & Registracija
European Energy Transition Conference
12-14 januar 2021 – Dunkerque, Francija & Online - Informacije & Registracija
Klimahouse 2021
27-30 januar 2021 – Online - Informacije & Registracija
World Sustainable Energy Days
24-26 februar 2021 – Wels, Avstrija - Informacije & Registracija
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