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Razširitev in izboljšanje rešitev za
povečanje energetske
učinkovitosti v srednjeevropskih
mestih
Projekt je podprt s strani programa Interreg Srednja Evropa,
ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Poslanstvo in vizija
Glavni izziv lokalnih skupnosti je zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah brez
večjih investicijskih stroškov in gradbenih posegov. Za zmanjšanje rabe energije
javnim upravam primanjkuje zanesljivih rešitev in uporabnih integriranih
pristopov. TARGET-CE bo prilagodil in uvedel nova IKT orodja, finančne modele,
akcijske načrte in usposabljanja za lokalne in regionalne uprave ter jih vključil v
teritorialne in tematske strategije. Cilj projekta je postati vodilni akter v Srednji
Evropi na področju energetske učinkovitosti, ki energetske rešitve za javne
stavbe ponuja s pomočjo edinstvene spletne platforme.
Preberi več ...

O projektu:

TARGET-CE sestavlja konzorcij 8 projektnih partnerjev in 9 pridruženih
partnerjev.
Prioriteta 2: sodelovanje na področju nizkoogljičnih mest in regij.
TARGET-CE izvaja 7 pilotnih dejavnosti, ki vključujejo 6 držav: Weiz (AT),
Podgórzyn (PL) in Chrastava (CZ) - Zveza »Romagna skupnosti« (IT), Split (HR),
Nazarje (SI), Milanówek (PL) in Ferrara (IT). Projekt traja od 01.04.2020 do
31.03.2022.

V vsakem glasilu bomo predstavili 2 partnerja:

Vodilni partner
FBK (http://www.fbk.eu), prvotno imenovan Istituto
Trentino di Cultura (ITC), je bil ustanovljen leta
1962 kot javni raziskovalni center avtonomne
pokrajine Trento (Italija). FBK si prizadeva za
znanstveno odličnost, inovacije in prenos
tehnologij v podjetja in javne službe. FBK ima
zaposlenih več kot 350 raziskovalcev in razvijalcev,
ki delujejo na področju informacijske tehnologije,
materialov in mikrosistemov ter družbenih ved.
FBK sodeluje v projektu TARGET-CE s svojim 3D
optičnim meroslovjem (3DOM http://3dom.fbk.eu), ki obsega strokovna znanja s
področja prostorskih podatkov in metodologij,
pozicioniranja in navigacije, integracije podatkov in
senzorjev, UAV, GIS, segmentacije 3D modelov in
dostopa do spleta. FBK-3DOM ima konsolidirano
znanje in izkušnje, pridobljene pri razvoju
meroslovja in geoprostorske programske opreme
in metodologij za 3D raziskovanje in modeliranje
na različnih nivojih in za različne potrebe.
Kontakt: Fabio Remondino |
remondino@fbk.eu

Partner 2
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
NOVUM Limited (EGTC NOVUM- https://www.euwtnovum.eu) je bilo ustanovljeno septembra 2015.
EGTC NOVUM je rezultat partnerstva petih regij na
Poljskem in Češkem. Dejavnost EGTC NOVUM se
nanaša predvsem na povečanje stopnje
sodelovanja med institucijami in lokalnimi
skupnostmi (na področju prometa in infrastrukture,
zdravstva, izobraževanja, prostorskega
načrtovanja, varstva okolja in energija) v poljskočeški obmejni regiji. Cilj združenja je, da bi regije
postale bolj konkurenčne, inovativne in z boljšimi
možnostmi za življenje državljanov.
Kontakt:
Anna Nowacka| anna.nowacka@euwtnovum.eu
Bartosz Bartniczak| bartosz.bartniczak@euwtnovum.eu

Cilji projekta TARGET-CE
- zbrati, prilagoditi in uporabiti IKT orodja, finančne modele, akcijske načrte
in načrte usposabljanja za lokalne in regionalne uprave ter jih vključiti v
teritorialne in tematske strategije
- izkoristiti inovativne tehnične in netehnične rešitve za povečanje
učinkovitosti rabe energije in obnovljivih virov energije v javnih stavbah
- postati vodilni predstavnik za energetsko učinkovitost javnih stavb v
srednjeevropski regiji s pomočjo uporabe edinstvene spletne platforme
- izkoristiti rezultate 5 predhodno financiranih projektov Interreg-CE,
2 projektov H2020 in 1 projekta programa Interreg-Europe ter
poskušati odgovoriti na teritorialne izzive energetske učinkovitosti v sedmih na
novo vključenih pilotnih območjih (1 čezmejna), ki se nahajajo v 6
državah

Projekti, ki se bodo obravnavali v okviru
projekta TARGET-CE:
BOOSTEE-CE
Cilj projekta BOOSTEE-CE je izboljšati energetsko
upravljanje v javnih stavbah in zmanjšati rabo
energije z uporabo inovativnih rešitev.
Preberi več ...

PANEL 2050
PANEL 2050 je projekt programa Horizon 2020.
Glavni rezultat predstavlja trajnostno energetsko
omrežje na lokalni ravni, v katerem deležniki
sodelujejo pri oblikovanju energetskih strategij za
prehod v nizkoogljične skupnosti do leta 2050.
Preberi več ...

EMPOWER
EMPOWER je projekt programa Interreg Europe,
katerega glavni rezultat je izboljšanje
energetskega upravljanja z namenom aktiviranja
novih projektov spremljanja rabe energije z
uporabo inovativnih tehnologij in mehanizmov
financiranja.
Preberi več ...

ENERGY@SCHOOL
Projekt ENERGY@SCHOOL je prispeval k povečanju
ozaveščenosti javnega sektorja za spodbujanje
energetsko pametnih šol. To je bilo doseženo s
celostnim pristopom izobraževanja šolskih
delavcev ter učencev.
Preberi več ...

eCentral
eCentral je ključnim deležnikom ponudil podporo
pri obnovi in gradnji javnih stavb, ki so na tak način
dosegle skoraj nič-energijski standard. Glavni
rezultati projekta so bili usmerjeni v podporo
regionalnim in lokalnim javnim organom.
Preberi več ...

FEEDSCHOOLS
Namen projekta FEEDSCHOOLS je lokalnim
oblastem zagotoviti nove tehnične in finančne
rešitve, ki bodo pomagale pri izvajanju prenove šol
v skoraj nič-energijskem standardu.
Preberi več ...

CitiEnGov
Projekt CitiEnGov je prispeval k izboljšanju
zmogljivosti javnih organov Srednje Evrope (zlasti
občin) v povezavi z energetskim načrtovanjem in
strategijami na podlagi integrirane in horizontalne
strukture z namenom poenostavitve procesov v
javnih upravah.
Preberi več ...

GreenSoul
Cilj projekta GreenSoul je bil preseči cilje
varčevanja z energijo v javnih stavbah v povezavi z
Direktivo o energetski učinkovitosti EU (- 20 % do
leta 2020). Rezultati so bili doseženi s pomočjo IKT
platforme na osnovi uporabe številnih orodij za
stroškovno in energetsko načrtovanje ukrepov ter
z upoštevanjem uporabniških navad.
Preberi več ...

Novice

Uspešen (virtualni)
začetek projekta
#InterregCE TARGETCE project
Zaradi pandemije Covid-19 je bil
uvodni sestanek projekta izveden na
daljavo. Virtualnemu uvodnemu
sestanku se je 7. in 8. aprila pridružilo
več kot 20 udeležencev.
Projekt traja 24 mesecev in bo zbiral,
prilagajal in uporabljal IKT orodja,

Drugo virtualno
srečanje projekta
TARGET-CE (5. maj
2020)
Na drugem virtualnem projektnem
sestanku so sodelovali vsi partnerji in
predstavili vsebine in rezultate svojih
preteklih projektov (iz programov
Horizon2020, Interreg Central,
Interreg Europe), da bi lažje dosegli
cilje v delovnem sklopu projekta

finančne modele, akcijske načrte in
gradiva za usposabljanje na področju
energijske učinkovitosti stavb. Cilj
projekta TARGET-CE je postati
pomemben člen na področju
spodbujanja energetske učinkovitosti
v srednjeevropskem prostoru, ki
ponuja nove energetske rešitve za
javne stavbe s pomočjo edinstvene
spletne platforme.

TARGET-CE: »A.T1.2 Prenosljivost in
ocena preteklih rezultatov za
prilagajanje, razširitev in uporabo v
novih pilotnih območjih projekta
TARGET-CE.«
Partnerji so predstavili projekte
Energy@School, eCentral,
FeedSchools, CitiEnGov, Greensoul,
PANEL2050 in EMPOWER z namenom,
da bi razložili tehnične rešitve, ki so
rezultat preteklih projektov. S tem bo
celoten projektni konzorcij bolje
razumel, kako bi lahko te rešitve
prilagodili in uporabili v pilotnih
območjih projekta TARGET CE.

RAZISKAVA:

ANALIZA POTREB O ENERGETSKIH
PRIHRANKIH V JAVNIH STAVBAH
na osnovi predhodno realiziranih
rešitev

Naslednji projektni
sestanek
Prvi osebni projektni sestanek je
predviden v Splitu (HR), 22.-23.
septembra 2020

Namen tega VPRAŠALNIKA je
zbrati informacije, potrebe in
želje lokalnih in nacionalnih
zainteresiranih strani za boljše
uvajanje, prilagajanje in krepitev
preteklih rezultatov projektov
energetske učinkovitosti in
uvajanju teh rešitev na novih
pilotnih območjih.
Prosimo za sodelovanje v
raziskavi!

Več informacij o projektu in aktivnostih lahko pridobite pri lokalnem
partnerju:
saso.mozgan@kssena.velenje.eu

V okviru izvajanja projekta TARGET-CE, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru programa INTERREG Srednja Evropa, je potrebno
navesti, da bodo lokalni projektni partnerji skrbniki osebnih podatkov deležnikov
projekta, ki bodo zbrani v bazi podatkov.

Spremljajte nas na
socialnih medijih!
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