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STANJE IN REZULTATI
ONEPLACE PLATFORMA
VSEBUJE ŠTIRI MODULE:
Platforma ONEPLACE uporabnikom
omogoča izmenjavo izkušenj, identifikacijo
dobrih praks, pripravo sklepov in pripomb, ki
jih lahko razširijo med soglasodajalce,
oblikovalce
politik
in
energetske
strokovnjake.
Orodje WebGIS omogoča boljšo oceno
porabe energije v javnih stavbah in
vizualizacijo
energetskih
pregledov
s
pomočjo 3D modelov.
Finančni načrt, t.i. »financial roadmap«:
primeri dobrih praks in praktična navodila,
kako izkoristiti razpoložljive nacionalne in EU
vire.
Baza podatkov pokriva elektronske in
električne naprave. Povezuje stranke, ki jih
zanima sodelovanje v projektih energetske
učinkovitosti
s
kvalificiranimi
izvajalci/energetskimi svetovalci.

AVSTRIJSKI PARTNER PROJEKTA BOOSTEE-CE
JUDENBURG PREJEL EVROPSKO NAGRADO "CLIMATE
Vsaki dve leti Evropski urad za podnebje nagradi
STAR"

občine in regije z izjemnimi dosežki na področju
varstva podnebja s t.i. nazivom »Climate star«.
Letošnja slovesnost je potekala 18. oktobra v
Spodnji Avstriji. Avstrijski partner projekta
BOOSTEE-CE, Judenburg, je prejel »Climate Star« v
kategoriji 2- "do 100.000 prebivalcev " za projekt
"Climate action with staying power" in sicer za
več kot 30 let delovanja na področju podnebnih
sprememb.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg SREDNJA EVROPA.
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PROJEKTNE NOVICE
FBK je skupaj s partnerjem EUWT NOVUM
predstavil 3DEMS na dogodku 3DGeoInfo.
Dogodek je bil organiziran v okviru
konference GeoDelft 2018
(https://www.tudelft.nl/geodelft2018/).
3DEMS je praktično in uporabniku prijazno
spletno orodje razvito v okviru projekta
BOOSTEE-CE, ki na podlagi heterogenih
podatkovnih baz in 3D modelov stavb
(LOD1 in LOD2) zagotavlja enostaven dostop
do energetskih podatkov o stavbah ter na ta
način omogoča kakovostnejše načrtovanje
tako na strateškem nivoju kot na nivoju
energetskih obnov.

NOVICE O PARTNERJIH

Pilotna zgradba projekta eCentral -Ljudska univerza v Velenju

Mestna občina Velenje bo v okviru projekta
eCentral
preizkusila
pristop
množičnega
financiranja (crowdfunding) pri energetski obnovi
zgodovinske stavbe Ljudske univerze Velenje.
V treh pilotnih regijah se bodo testirale inovativne
sheme financiranja kot so:
pogodbeno
zagotavljanje
energetske
učinkovitosti,
javno-zasebno partnerstvo in množično financiranje
za prenovo pilotnih javnih stavb v skladu s sNES
standardom.

4. PARTNERSKI SESTANEK
Četrti
partnerski
sestanek
projekta
BOOSTEE-CE je potekal v Zlinu, Češka med 18.
in 19. oktobrom 2018. Partnerji smo se sestali z
namenom pregleda, razprave in ocene
napredka projekta, testiranja OnePlace-3DEMS
orodja ter načrtovanja prihodnjih dejavnosti.
Na sestanku smo tudi razpravljali o aktivnostih
v
prihajajočem
tretjem
poročevalskem
obdobju.

BOOSTEE-CE projektni tim na ogledu pilotne aktivnosti = nova bolnišnica
v Uherské Hradiště, Češka - standard ničelne porabe energije.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg SREDNJA EVROPA.
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PROJEKTNE NOVICE
Približno 25 udeležencev Strokovnega in družabnega srečanja članov Zelenega omrežja
Slovenije je bilo seznanjenih s projektom BOOSTEE-CE preko razdeljenih brošur, letakov ter 2.
številke novičnika. Dogodek je potekal v Žalcu v petek, 26. oktobra 2018.

“FOCUS GROUP MEETING” V SLOVENIJI

2. Focus Group Meeting projekta BOOSTEE-CE v Velenju.

Mestna občina Velenje in E-Zavod sta v Velenju
organizirala t.i. 2. “Focus group meeting”
projekta BOOSTEE-CE, ki je potekal 10. in 29.
oktobra 2018. Dogodek je bil razdeljen na dva dela
(srečanje z lokalnim podjetjem, podporno
organizacijo in z regionalno agencijo za energijo).
Udeleženci so bili obveščeni o napredku projekta
BOOSTEE-CE in lokalnem pilotu - namestitev
pametnih števcev na objektu Glasbene šole
Fran Korun Koželjski v Velenju. V središču
razprave so bili prvi vmesni rezultati pilotne
investicije ter prvi osnutek platforme OnePlace.

“FOCUS GROUP MEETING” V ITALIJI
Regija Emilia-Romagna je organizirala t.i. 4. „Focus
Group Meeting” v okviru mednarodnega sejma
Ecomondo v Riminiju. Na sestanku je bil predstavljen
projekt, njegovi cilji ter aktivnosti s poudarkom na
spletni platformi OnePlace, ki bo omogočala
uporabnikom izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter
zaključkov na področju energetske učinkovitosti.
Udeleženci so v razpravi s predstavniki regije
Emilia-Romagna prispevali ideje in predloge, ki bodo
posredovani v vednost ostalim partnerjem projekta.

4. FGM projekta BOOSTEE-CE v Riminiju.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg SREDNJA EVROPA.
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OPIS PARTNERJA
European Grouping of Territorial Cooperation NOVUM
– PP12
European Grouping of Territorial Cooperation NOVUM limited (EGTC
NOVUM) je bil ustanovljen septembra 2015. Glavno področje
njihovih dejavnosti je izvajanje programov in projektov s področja:
prometa in infrastrukture, turizma, kulture, zdravstvenega varstva,
izobraževanja, obvladovanja tveganj, varstva okolja in energije. EGTC
NOVUM je rezultat partnerstva med petimi regijami na Poljskem in
Češkem. Cilj EZTS-a NOVUM je okrepiti, podpirati in spodbujati
poljsko-češko čezmejno sodelovanje z namenom krepitve
ekonomske in socialne kohezije območja.

OPIS PARTNERJA
E-zavod – PP2
E-zavod je neprofiten raziskovalni zavod, ki deluje na področju
trajnostnega razvoja. Poslanstvo E-zavoda je usmerjeno slediti
glavnim evropskim in svetovnim smernicam ter jih vključiti v
aplikativne projekte na nacionalni in mednarodni ravni. V slovenski
prostor uvaja nove trende in tehnologije ter prispeva k odprtosti
države in njenih prebivalcev. Glavna področja delovanja zavoda so
energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, nove oblike
inoviranja, prenos tehnologij in podpore podjetniškega okolja.
E-zavod deluje že več kot 10 let. Trenutno izvaja ekipa 15ih
strokovnjakov 21 evropskih projektov, od tega dva kot vodilni
partner.

OPIS PARTNERJA
Energy Agency of the Zlín Region – PP3
Regija Zlin je ustanovila EAZK z namenom izvajanja nacionalnih
strategij na regionalnem nivoju do faze vključitve vseh nacionalnih
prednostnih nalog v strateške dokumente regije Zlín. EAZK je
vključen v program razvoja krajin, Energetski akcijski načrti itd. EAZK
deluje tudi kot svetovalec za posebne oddelke regionalnega urada
regije Zlín, zlasti za tiste, ki skrbijo za regionalni razvoj. EAZK je bil
prvotno ustanovljen z namenom izvajanja energetske politike regije
Zlin. Agencija deluje tudi kot neodvisni svetovalec za javni sektor v
regiji Zlín v procesu priprave energetskih načrtov in prepoznavanja
primernih priložnosti za naložbe, predvsem na področju OVE,
energetske učinkovitosti in nizkoenergijske gradnje.
Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg SREDNJA EVROPA.
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NASLEDNJI PARTNERSKI SESTANEK
Naslednji partnerski sestanek projekta BOOSTEE-CE bo
potekal od 11. do 13. marca 2019 v Koprivnici na
Hrvaškem. Sestanek bo namenjen pregledu, razpravi in
oceni napredka projekta ter načrtovanju nadaljnjih
dejavnosti.

ENERGETSKA AGENCIJA
PROJEKT BOOSTEE-CE

MAZOVIA

JE

PREDSTAVILA

Predsednik Energetske agencije Mazovia (MAE)
Bartosz Dubiński je predstavil projekt EMPOWER
(Interreg Europe) in projekt BOOSTEE-CE v okviru
delavnic, ki so jih 25. in 29. julija 2018 v Firencah
(Italija) organizirali »Interreg Europe Policy
Learning Platform” ter projekti REBUS, VIOLET in
SET-UP. Projekt BOOSTEE-CE je bil promoviran tako
med samimi govori kot preko razdeljenega
publikacijskega materiala. V okviru delavnice na
temo energetska učinkovitost v stavbah so
udeleženci imeli priložnost predstaviti lastne
izkušnje na področju energetske učinkovitosti.

KONTAKTI:
Projektni koordinator: Fabio Remondino, FBK Trento, Italija – remondino@fbk.eu

Spletna stran projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.ht
Projekt na Facebooku: https://www.facebook.com/BOOSTEECE/
Projekt je financiran s strani programa Interreg Srednja Evropa, pod 2. prioriteto
“Sodelovanje pri nizkoogljičnih strategijah v Srednji Evropi”, specifični cilji “razvijanje
in izvajanje rešitev za povečanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih
virov energije v javni infrastrukturi”. Celotna vrednost projekta BOOSTEE-CE znaša
2.2 mil. eur.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg SREDNJA EVROPA.

