IZPOSTAVLJENO

HAPPEN @ EU Sustainable Energy Week: obiščite nas!
Od 25. do 29. oktobra 2021 bo naš projekt prek virtualne stojnice predstavljen na EU Sustainable Energy Week
(EUSEW). Imeli boste priložnost izvedeti več o pristopu MedZEB, spoznati partnerje našega projekta in odkriti naše
ključne rezultate.

PRIJAVA NA EUSEW | HAPPEN VIRTUALNA STOJNICA

NOVICE PROJEKTA
Postani MedZEB strokovnjak!

Krepitev nadaljnje implementacije

Ste arhitekt, inženir ali strokovnjak za prenovo stavb?
Začeli smo z MedZEBinarji: vrsto spletnih seminarjev, s
katerimi boste svoje znanje nadgradili z MedZEB
pristopom in spoznali naša orodja za pomoč pri celoviti
prenovi stavb na območju Sredozemlja.
Ta program usposabljanja je sestavljen iz 5 modulov, ki
jih lahko spremljate kadar koli. Končna naloga vam bo
dala priložnost, da pridobite certifikat MedZEB Expert.

To poletje smo se pridružili pobudi Horizon Results
Booster, edinstveni priložnosti za krepitev nadaljnje
implementacije naših ključnih rezultatov.
Ko je naš projekt v zadnji fazi, se zdaj osredotočamo na dve
ključni vprašanji:
• čim bolj izkoristiti potencial naših rezultatov s strani
zainteresiranih strani v sektorju prenove;
• približati naše rezultate trgu prenov stavb.

PREBERI VEČ

PREBERI VEČ

NOVICE S PODROČJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN PRENOVE STAVB
Priprava EPBD za leto 2030
Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) bo odprta za revizijo
do konca leta 2021. To je priložnost, da se prepričamo, da ta direktiva
omogoča stavbnemu sektorju, da znatno prispeva k podnebnim ciljem
do leta 2030.
Buildings Performance Institute Europe (BPIE) je objavil poročilo, v
katerem je opisal ključne prednostne naloge, ki bodo zagotovile, da bo
ta revizija EPBD prelomnica za doseganje podnebne nevtralnosti do
leta 2050.
PREBERI VEČ
Voditelji gradbene industrije izzivajo svetovne vlade, naj okrepijo cilje
za zmanjšanje emisij v stavbah
Ko se približujemo Konferenci Združenih narodov o podnebnih
spremembah (COP 26), je več kot 60 gradbenih in arhitekturnih
podjetij izdalo uradno sporočilo 1,5 °C COP26. To je odprto pismo
vladam, ki dokazuje zavezanost podjetij in organizacij k izpolnjevanju
določil Pariškega sporazuma glede zmanjšanja emisij in poziva vlade,
naj storijo enako.
PREBERI VEČ
New European Bauhaus: od zasnove do izvedbe

Evropska komisija je določila koncept New European Bauhaus, ki
vključuje akcijski načrt in možnosti financiranja.
Približno 85 milijonov evrov bo namenjenih New European Bauhaus
projektom iz programov EU v letih 2021 - 2022, vključujoč številne
druge programe EU.
PREBERI VEČ

PRIHAJAJOČI DOGODKI
European Sustainable Energy Week
25-29 oktober 2021 – na spletu - Informacije & Registracija
LIFE in the New European Bauhaus
15-17 november – na spletu - Informacije & Registracija
Europe, let's cooperate! interregional cooperation forum
24-25 november – na spletu - Informacije & Registracija
Klimahouse 2022
26-29 januar 2022 - na spletu - Informacije & Registracija

Ta novičnik odraža samo avtorjev pogled; “Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)” ni odgovorna
za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Sledite nam!

