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Tehnično usposabljanje: kako
oceniti energetsko stanje zgradb?

Februarja 2017 so se partnerji projekta TOGETHER sestali v
Krakovu na Poljskem, kjer je potekalo intenzivno štiridnevno
usposabljanje, ki se je osredotočalo na energetsko
učinkovitost v javnih zgradbah. Diskusije so se nanašale na
tehnične, finančne, vedenjske in analitične vidike, ki vplivajo
na porabo energije v zgradbah. Udeleženci so spoznali
najbolj učinkovite načine za načrtovanje, izvajanje in
spremljanje ukrepov za varčevanje z energijo. Prav tako so
spoznali različna orodja in metode za usposabljanje, ki jih
bodo udeleženci uporabili pri nadaljnjih lokalnih
usposabljanjih.

Na tehničnem usposabljanju so se udeleženci veliko
naučili o energetskih pregledih in načrtovanju celovitih
ukrepov za varčevanje z energijo. Udeleženci so preizkusili
različne merilne naprave, ki omogočajo ovrednotenje
energetskega stanja zgradb in kakovost zraka v prostoru.
Udeleženci so nadalje razpravljali o morebitnih posegih v
zgradbe, npr. sanacija ovoja, sprememba vira ogrevanja,
vgradnja obnovljivih virov energije, nakup energetsko
učinkovite opreme. Kot študija primera, je bil predstavljen
ZAGEE projekt.

Finančno usposabljanje: kako izbrati optimalni finančni model?
Finančno usposabljanje se je osredotočalo na informacije o različnih finančnih virih (npr. Evropski in nacionalni viri, lastno
financiranje, ESCO ipd.) in modelih, ki se uporabljajo za financiranje projektov energetske učinkovitosti. Usposabljanje je
vodila strokovnjakinja Aleksandra Novikova, ki je razpravljala tudi o ekonomskih in finančnih analizah načrtovanih investicij
ter možnih ovirah, kar je podkrepila s študijami primerov. Udeleženci so bili navdušeni nad predstavitvijo primera iz Trevisa,
ki so v svoje aktivnosti energetske učinkovitosti vključili tudi uporabnike. Na koncu dneva so udeleženci preizkusili svoje
znanje v obliki tekmovanja in pripravili poslovni model na primeru toplotne rekonstrukcije objekta. Pripravljavci najboljšega
poslovnega modela so prejeli simbolične nagrade.

Za več informacij prosimo kontaktirajte:
Provinca Treviso (TOGETHER projektni koordinator), Pisarna Europa – europa@provincia.treviso.it
Uradna spletna stran: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html - Facebook stran: togetherprtv2016
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DSM usposabljanje: kako aktivirati uporabnike stavb?
Zadnja dva dni se je usposabljanje osredotočalo na vedenjske in analitične vidike
naprednega vodenja odziva odjema (angl. kratica DSM – Demand Side
Management), ki vplivajo na porabo energije v zgradbah. Udeleženci so spoznali
psihologijo vedenjskih vzorcev in najbolj učinkovita orodja za vključitev
uporabnikov zgradb v aktivnosti zmanjšanja porabe energije. Udeleženci so
spoznali dve učinkoviti metodologiji – živi laboratorij in metodologija 50/50, ki
vključuje uporabnike v proces energetskega upravljanja in jim omogoča, da
pridobijo finančne koristi zaradi učinkovitejše porabe energije. Udeleženci so tudi
razpravljali o analitičnih metodah obdelave podatkov o porabi energije, pametnih
sistemih energetskega upravljanja in IKT, z namenom izboljšanja energetske
učinkovitosti v javnih zgradbah. Sedaj so udeleženci dobro pripravljeni, da bodo
lahko nudili podporo občinam in drugim deležnikom.

Zaključki usposabljanja in vtisi udeležencev
"Delavnica, ki smo se je udeležili je bila z eno besedo čudovita! Naučili smo se veliko
novega, tudi spoznali razlike pri energetskih pregledih v posameznih državah partnericah,
ponovili osnove ekonomije in se naučili kako pravilno komunicirati z deležniki.”
Martina Kuchařová, EAV
"Vsebine so pomembne za prihodnje projektne aktivnosti in so razjasnile določene stvari.
Zelo uporabna delavnica in dobro porabljen čas."
Maja Šunjić and Melita Borić, City of Zagreb
"Finančni del usposabljanja nam bo pomagal pri usposabljanju odločevalcev, ki so ena izmed ciljnih skupin. Spoznali smo različne
modele financiranj in navedli različne finančne vire."
Zsófia Hamza, Hegyvidék
"Predstavitev opreme je udeležencem približala izvajanje energetskih pregledov in jim pomagala razumeti, katere meritve so
potrebne in kakšne ovire se pri tem pojavljajo."
Balázs Borkovits, Paks
"Napredno vodenje odziva odjema je bilo za vse nas novo področje. Zelo zanimiv je bil primer Manchester City Hall."
Antonio Zonta, Province of Treviso
"To je bilo zame do sedaj najbolj intenzivno usposabljanje, pa tudi najbolj zanimivo. Veliko sem se naučila – predvsem bi
izpostavila sinergije med različnimi ukrepi za energetsko učinkovitost."
Patrycja Płonka, PNEC
"Čeprav sem menila, da dobro poznam družbene vidike, sem med predstavitvami pridobila veliko novih informacij in znanja, kar
je bilo zame zelo pomembno. Dobre so bile tudi predstavitve najboljših praks."
Rebeka Kovačič Lukman, UM
"Midva oba – Michal in jaz – kot strokovnjaka za energetske preglede, ugotavljava, da je bilo usposabljanje zelo koristno. Pridobila
sva znanje o osnovni strukturi usposabljanj na lokalnem nivoju, ki so načrtovana v okviru projekta."
Miloš Staštík, SIEA

Kaj sledi?
Sedaj, ko so projektni partnerji doma,
so pričeli z novo aktivnostjo –
pripravo niza usposabljanj za lastnike
javnih
zgradb,
upravljavce
in
odločevalce. Izkušnje iz Krakova bodo
pripomogle k izvedbi in uporabi
različnih ukrepov varčevanja z
energijo in aktivacije uporabnikov
zgradb!

TOGETHER knjižnica
Radi bi vas povabili k ogledu TOGETHER
knjižnice, ki je zbir veliko zanimivih
vodnikov, predstavitev, e-orodij in
primerov, ki vam lahko pomagajo pri
izboljšanju energetskih vidikov javnih
zgradb in vključevanjem upravljavcev in
uporabnikov
pri
aktivnostih
zmanjševanja porabe energije. Knjižnica
je dostopna na:

http://www.pnec.org.pl/en/togethe
r-library

Nasveti strokovnjakov
Strokovnjake smo vprašali, kaj je
skrivnost
za
dobro
organizacijo
usposabljanja. Skrivnosti so delili z nami!
Iz povzetka lahko razberete, kako
načrtovati
ustrezno
gradivo
za
usposabljanje,
kako
organizirati
učinkovito usposabljanje in kako
pridobiti uporabne povratne informacije
udeležencev ter jih pritegniti za daljše
časovno obdobje. Povezava:
http://www.interregcentral.eu/Content.Node/TOGETHER/Su
mmary-report.pdf

