2. IZJAVA ZA JAVNOST PROJEKTA
BOOSTEE-CE
Projekt BOOSTEE-CE se zaključuje in prinaša praktične rezultate
in učinkovita orodja
Projekt BOOSTEE-CE (Povečanje energetske učinkovitosti v
srednjeevropskih mestih s pomočjo pametnega upravljanja z
energijo) je bil zasnovan tako, da ponuja funkcionalne rešitve na
področju energetske učinkovitosti, preverjene v okviru 8 pilotnih
akcij v javnih stavbah. V treh letih (od 01.06.2017 do 31.05.2020)
je v projektu sodelovalo 13 partnerjev (in 2 pridružena
partnerja) iz 7 srednjeevropskih držav, ki so oblikovali
transnacionalno partnerstvo, sodelujoče na temo energetske učinkovitosti.
Cilj projekta BOOSTEE-CE je usmerjen v izziv povečati energetsko učinkovitost v javnih stavbah srednje
Evrope. Da bi dosegli ta cilj, je bil realiziran širok nabor orodij (IKT rešitve, finančni načrti, podatkovne
baze itd.), ki so javno dostopna za nadaljnjo razširitev in uporabo tudi izven pilotnih lokacij.
7. maja 2020 smo partnerji izvedli spletni sestanek ter uskladili preostale naloge. Dosežke projekta lahko
že povzamemo:
•

spletna platforma (OnePlace), sestavljena iz 4h modulov, ki ponujajo široko paleto praktičnih
informacij o energetski učinkovitosti - vključujejo, vendar baze podatkov izvajalcev, informacije o
elektronskih napravah, najboljše prakse energetskih naložb iz 7ih držav, finančne analize, finančne
načrte energetske učinkovitosti in 3D modeli za boljšo vizualizacijo in analizo energetskih podatkov;

•

8 občin, modeliranih v 3D, z več kot 2000 3D stavbami, ki so prikazane in dostopne v okviru 3D
modula za upravljanje z energijo platforme OnePlace;

•

8 pilotnih aktivnosti v 7ih državah, od katerih je 5 izvedenih z manjšimi investicijami v pametne
števce in nizkocenovne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti v javnih stavbah; v okviru
pilotnih aktivnosti je bilo izvedeno tudi testiranje in ocena platforme OnePlace;

•

prihranek približno 1 007 000 kWh energije na leto v pilotnih stavbah, bodisi kot neposreden učinek
investivij bodisi zaradi tehničnega svetovanja;

•

8 načrtov energetske učinkovitosti, ki so jih sprejele občine / regije, in vsebujejo predlog dejanskih
ukrepov z ustreznimi viri financiranja;

•

9 izobraževalnih dogodkov povezanih z ukrepi in rešitvami na področju energetske učinkovitosti, ki
so bili organizirani v partnerskih državah in se jih je udeležilo več kot 200 udeležencev;

•

21 srečanj ožjih skupin, 5 seminarjev in 8 skupnih dogodkov;

•

približno 150 rezultatov, povezanih z dejavnostmi in dosežki delovnih paketov, prosto dostopnih za
uporabo
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Izdelana je bila projektna brošura, ki podaja poglobljen pregled projektnih aktivnosti in doseženih
rezultatov.
Pred nami je še dolga pot do zmanjšanja ogljičnega odtisa javnih stavb in tudi na področju energetske
učinkovitosti obstoječih stavb je treba storiti še veliko. Partnerstvo BOOSTEE-CE je zadovoljno, da je lahko
prispevalo k temu plemenitemu cilju in upa, da bodo dosežene projektne rezultate uporabile tudi druge
organizacije, ki želijo doseči isti cilj.
Več informacij in rezultatov projekta je na voljo na naši spletni strani: https://www.interregcentral.eu/Content.Node/boostee-ce/BOOSTEE-CE.html

Zaključno virtualno srečanje partnerjev projekta BOOSTEE-CE

Pilotne aktivnosti v Velenju
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