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UČINKOVITE ZGRADBE MED skupnosti

EduFootprint je del projektov iz tematske
skupnosti Učinkovite zgradbe, ki jih vsebuje
Interreg Program Mediteran.

MED tematska skupnost projektov je bila oblikovana v programskem obdobju
2014-2020 da bi omogočala integriran pristop specifičnim strateškim tematikam
v programu, prednostno je mreženje in sinergično delovanje med podobnimi
financiranimi projekti, pa tudi pristop integrirane komunikacije, usmerjene na
programske cilje.

EduFootprint je eden od desetih modularnih projektov, nanaša se na
energetsko učinkovitost v javnih stavbah, ki sestavljajo tematsko
skupnost Učinkovitih Stavb.

Ta tematska skupnost je koordinirana preko horizontalnega projekta
MEDNICE (MED programme Networks for an Innovative Cooperation
in Energy efficiency – MED programska mreža za inovativno  sodelovanje
na področju energetske učinkovitosti).

Edu-Footprint partnerji prispevajo k trajnostno bolj naravnani Evropi,
na Evropi, kjer lahko vsakdo prispeva na izboljšanju okoljskih praks.

Nizki Ogljični Odtis v šolah
na območju Mediterana:
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4. Kapitaliziranje in
deljenje v področju MED 

• Regijski in med regijski dogodki
  • Neposredno vključevanje

vseh deležnikov

 • Načrti za prenos

 
 
 

3. Vzpostavljanje EduFootprint mreže  

2. Pripravljenost na spremembe!
 

•
Vpeljava integriranih energetskih strategij 
v 61 šol in univerzitetnih stavb •
Participativne dejavnosti šolske skupnosti

 

• Mednarodna mreža energetsko
učinkovitih šol  

• Edufootprint tekmovanje med šolami 
 

• Spletna platforma
 

REZULTATI
 

1. Izračun okoljskega ogljičnega odtisa šol  
Testiranje kalkulatorja za izračun okoljskega ogljičnega odtisa s pristopom LCA 

 
• Kalkulator za izračun okoljskega ogljičnega odtisa:

Inovativni model za ovrednotenje in upravljanje šolskih stavb,
ki omogoča zmanjšanje njihovega okoljskega odtisa

• Ojačenje lokalnih SEAP-ov  

 

• Energetski akcijski načrti za najmanj 61 javnih šol
in univerzitetnih stavb 

 

•

Povečanje sposobnosti upravljavec z energijo v javnih stavbah

  

 

•
 

 

• Povečanje zavedanja in sprememb obnašanja glede
energije v šolskih skupnostih 

 
 

Stavbe prispevajo 40 % končne rabe energije in 36 % GHG emisij v EU.

Večina okoljskega odtisa stavb je posledica nepravilnega vzdrževanja

in postopkov upravljanja; del tega vpliva prispeva javni sektor,

kjer pa se 60 % uporabne površine javnih stavb v EU nanaša na šole.

- Na območju Mediterana se „Celostne energetske strategije“
testirajo in prenašajo v šole 

- Uporablja se pristop ocenjevanja življenjskega cikla - LCA

- Rezultati se usklajujejo z lokalnimi trajnostnimi energetskimi
akcijskimi načrti

- Vpeljuje se nove tehnološke rešitve in horizontalne ukrepe

- Poudarjeno je sodelovanje, vključevanje in spreminjanje vedenja
šolskih skupnosti

Računanje in zmanjševanje vpliva okoljskega ogljičnega odtisa

v šolah na področju Mediterana

Vzpostavljanje mednarodne EduFootprint mreže med šolami

V tem zahtevnem okviru, kjer učinkoviti ukrepi zahtevajo močno

medregionalno sodelovanje, je nastal projekt EduFootprint, ki se

osredotoča na izboljševanje učinkovite uporabe energije in virov,

in sicer z zmanjšanjem okoljskega odtisa v javnih šolah, pri čemer

upošteva celoten življenjski cikel izobraževalnih storitev.
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