Promotion of smart and integrated NZEB renovation
measures in the European renovation market
(NeZeR)
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Stimate cititor,
Acesta este ultimul buletin informativ al proiectului IEE NeZeR (01.03.2014-28.02.2017),
care a promovat implementarea m surilor “Nearly Zero Energy Building Renovation“
(NZEBR - renovarea cl dirilor utilizînd criteriul cl dire cu consum aproape zero energie) cu
produc ia integrat de energie regenerabil pe pia a european de renovare. Toate buletinele
informative sunt disponibile pe site-ul proiectului www.nezer-project.eu.
Pute i
desc rca
rapoartele
noastre
în
limba
englez
de
la
adresa
www.nezer-project.eu/publications, iar în limbile finlandez / suedez / olandez / român /
spaniol de pe paginile na ionale.
Principalele rezultate ale proiectului NeZeR sunt:
Criterii, tehnologii i exemple de bune practici ale renov rii NZEB
Avantajele renov rii NZEB în compara ie cu renovarea tradi ional
Planuri de ac iune ale ora elor pentru promovarea renov rii NZEB i ghiduri pentru
elaborarea planurilor de ac iune
Foi de parcurs na ionale pentru renovare NZEB pentru principalele grupuri de actori
interesa i
Concursuri de design inovatoare care au sporit cunoa terea i au generat concepte de
renovare NZEB preg tite pentru intrarea pe pia

Ultimele realiz ri NeZeR:

Mini-simpozionul i vizita de studiu în
Finlanda au fost organizate în Espoo în 22
noiembrie 2016. În cadrul simpozionului au
fost prezentate principalele rezultate ale
proiectului NeZeR de c tre liderii diferitelor
pachete de lucru. Prezent rile au fost filmate
i incluse într-o scurt prezentare video
orientat spre rezultate, care a fost publicat
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pe site-ul YouTube: https://youtu.be/MAD7r-UpqGk Simpozionul a continuat cu o vizit de
studiu a campusului Otaniemi al Universit ii Aalto. Arhitectul Pauliina Skytta a prezentat
cl direa principal renovat a Universit ii Aalto, în prezent func ionând ca Centrul pentru
Studii de Licen
i cl direa renovat a bibliotecii, numit în prezent Centrul de Înv are
Herlin Harald.
Concursurile pentru renovare NZEB organizate în toate rile
partenere sunt prezentate în “Raport despre organizarea,
participarea i evaluarea concursurilor”. Competi iile au ameliorat
cuno tin ele despre renovarea NZEB a proprietarilor institu ionali de
locuin e i a celor din lan ul construc iilor prin organizarea unei serii
de concursuri na ionale de proiectare pentru renovarea cl dirilor
existente. În fiecare ar competi ia a fost organizat în mod diferit,
în conformitate cu provoc rile i posibilit ile locale. Raportul
prezint criteriile competi iei, propunerile câ tig toare din fiecare
ar
i lec iile înv ate în urma organiz rii competi iilor. De
asemenea, raportul ofer sfaturi pentru organizarea unor viitoare
concursuri pentru studen i sau profesioni ti.
Foile de parcurs pentru p r ile interesate din
cadrul
proiectului
NeZeR
faciliteaz
implementarea renov rii NZEB, inând seama de
aspectele na ionale tehnice, func ionale
i
economice. Aceste foi de parcurs na ionale ofer
recomand ri cu privire la ac iunile viitoare pentru
diferitele p r i interesate, acordând o aten ie
deosebit provoc rilor i barierelor non-tehnologice
identificate pentru diferi i actori cheie. Foi de
parcurs au fost elaborate pentru toate
rile
partenere i sunt traduse în limbile na ionale.
Expozi ii deschise i seminarii finale: Toate rile partenere au g zduit expozi ii deschise
na ionale i seminarii finale care prezint principalele rezultate ale proiectului NeZeR. Aceste
evenimente sunt prezentate în "Rapoartele expozi iilor comune din fiecare ar care prezint
cazuri locale de renovare de succes" i "Rapoartele seminariilor finale".
Conceptul NeZeR care promoveaz
implementarea
renov rii NZEB Conceptul NeZeR a fost elaborat de echipa
de proiect pe baza principalelor concluzii i lec ii înv ate în
cadrul proiectului NeZeR: o procedur cuprinz toare creat
în comun pentru promovarea implement rii specifice
fiec rei
ri a renov rii NZEB. Conceptul const în
demonstrarea fezabilit ii i a celor mai bune practici
NZEB, implementarea unor ac iuni concrete prin Planurile
de Ac iune ale ora elor, dep irea barierelor cu ajutorul
foilor de parcurs pentru p ile interesate, inovarea prin
intermediul competi iilor de design i diseminarea.

10/03/2017
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Date de contact:

Coordonator: Riikka Holopainen, riikka.holopainen@vtt.fi, +358 40 571 0364
Site web: www.nezer-project.eu

Grup LinkedIn: NeZeR – Nearly zero energy building renovations (NZEBR) in Europe

10/03/2017

Page 3 of 3

