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Stimate cititor,
Sunte i interesat de posibilit ile i beneficiile renov rilor de anvergur ?
În cadrul proiectului IEE NeZeR promov m implementarea m surilor “Nearly Zero Energy
Building Renovation“ (NZEBR - renovarea cl dirilor în sistem 0 energie) cu produc ie
integrat de energie regenerabil pe pia a european de renovare. Acest al treilea buletin
informativ v va informa despre progresul nostru de la precedentul buletin publicat în august
2015. Toate buletinele informative sunt disponibile pe site-ul proiectului www.nezerproject.eu.
NeZeR urm re te cre terea nivelului de cunoa tere a conceptelor NZEBR i a beneficiilor
pentru proprietarii institu ionali de locuin e i întregul lan de construc ie. Principalele
grupuri- int sunt factorii de decizie i proprietarii, actorii din industria de construc ii care
efectueaz renov rile i produc torii componentelor i solu iilor tehnice pentru renovarea
cl dirilor în sistem NZEBR.
Pute i desc rca rapoartele noastra în limba englez de la adresa www.nezerproject.eu/publications iar în limbile finlandez /suedez /olandez /român /spaniol de pe
paginile na ionale.
Ultimele rapoarte NeZeR:
Modele de afaceri de succes pentru
NZEBR
Am colectat mai multe modele de afaceri
relevante, elaborate i evaluate în alte
proiecte de cercetare finan ate de UE, i
am analizat dac sunt adecvate pentru
renovarea cl dirilor în sistem 0 energie.
Renovarea
profund
a
cl dirilor
multifamiliale proprietate privat necesit
concepte de model de afaceri diferite de
cele aferente cl dirilor publice. Analizele
specifice pentru fiecare ar arat modul
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în care condi iile i provoc rile variaz între diferite ri. De exemplu, modelul ESCO a fost
utilizat pe scar larg în Suedia i Spania, îns acesta nu este înc foarte comun în Finlanda,
rile de Jos i România.
Planuri de ac iune pentru ora e
Cum pot facilita factorii de decizie
renovarea cl dirilor în sistem 0
energie? Am dezvoltat planuri de
ac iune specifice pentru fiecare
ora , cu inte pentru reducerea
consumului de energie i a emisiilor
de CO2 la renovarea cl dirilor i
descrieri despre modul în care vor fi
realizate obiectivele. Aceste planuri de ac iune descriu modul în care se poate implementa
procesul de realizare a m surilor de renovare NZEB în cl dirile existente i constituie o baz
pentru a convinge politicienii i cet enii s aprobe renov ri mai ambi ioase, eficiente din
punct de vedere energetic. Pute i g si Planurile de ac iune ale ora elor Stockholm, Rotterdam,
Amersfoort, Helsinki, Porvoo, Espoo, Sestao i Timi oara în site-ul NeZeR la rubrica
Publica ii.
Seminarul i vizita de studiu "Sestao Berri
2010 i Sestao" a fost organizat în data de 4
noiembrie 2015, în ora ul spaniol Sestao, care
era motorul economic al rii Bascilor înainte
de criza industrial . Aici principalele bariere în
calea renov rii ambi ioase a cl dirilor sunt
cele socio-economice: rata actual a omajului
este de 30%, iar proprietarii de locuin e nu
dispun de bani pentru renovare. Partener în
cadrul proiectului NeZeR, Sestao Berri 2010
este o organiza ie de renovare gestionat de municipalitate pentru a cre te rata de renovare i
a îmbun
i cl dirile din Sestao. În conformitate cu Strategia Urban Durabil a ora ului
Sestao, Sestao Berri 2010 ofer diferite tipuri de subven ii de finan are pentru proiecte de
renovare.
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