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Modularne rešitve za prilagodljivo obnovo stavb



Potreba
Cilj EU je, da do leta 2050 postane podnebno nevtralno gospodarstvo z neto nič emisijami 
toplogrednih plinov. Za to je med drugim potrebna temeljita obnova večine evropskih 
domov, kar pomeni izboljšati njihovo energetsko učinkovitost za najmanj 50 %.
A na poti do uresničitve tega ambicioznega cilja danes stojijo številne ovire. Te preprečujejo, 
da bi obnova stanovanjskih stavb dosegla potrebni obseg. Odprava teh ovir, tako na strani 
ponudbe kot povpraševanja, bi lastnikom stavb ter stanovalcem koristila z vidika kakovosti 
življenja in financ. 

Priložnost
V okviru številnih Evropskih projektov so bile razvite rešitve, ki zajemajo celotno verigo 
vrednosti pri obnovah stavb in podpirajo celovite, k ljudem usmerjene pristope. Te vključujejo 
tako tehnične rešitve, kot tudi inovativne poslovne modele in sheme financiranja za postopke 
obnov. Največji izkoristek obstoječih rešitev lahko zagotovimo le, če omogočimo njihovo 
kombiniranje in povezovanje, ter ključnim akterjem omogočimo njihovo rabo in jih spodbudimo 
k medsebojnemu sodelovanju.

Vloga projekta re-MODULEES
Glavni cilj projekta re-MODULEES, financiranega v okviru programa Obzorje 2020, je 
izkoristiti potencial za obnove stavb. Pobuda izhaja iz različnih projektov Obzorja 2020, 
povezanih s tem področjem. Naš strateški cilj je zbrati dosežke in rezultate številnih 
projektov, in preko sodelovanja s ključnimi akterji doseči, da se inovativne in prilagodljive 
prakse prenov stavb dejansko uveljavijo na evropskem trgu.

Poslanstvo projekta re-MODULEES je:

• Ustvariti krovni vseevropski okvir za energetsko učinkovitost v obstoječih
    stanovanjskih stavbah na podlagi priprave standardnih modulov za aktiviranje
    in razširitev trga obnov,

• Združiti ter kombinirati obstoječa znanja, pristope in orodja, ter

• Pospešiti procese temeljite obnove in prispevati k razogličenju obstoječih stavb v EU.
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Ključni podatki projekta re-MODULEES:
• Traja 3 leta: od novembra 2020 do oktobra 2023

• 16 partnerjev iz osmih evropskih držav, ki pokrivajo vse potrebne specializirane sektorje. 

• Pilotni trgi v sedmih evropskih državah (Bolgarija, Španija, Francija, Grčija, Italija, Nizozemska

    in Slovenija), ki s svojimi družbenimi, geografskimi, gospodarskimi in političnimi ekosistemi 

    odsevajo splošno Evropsko raznolikost. 

• 7 platform za aktivacijo trga obnov, razvitih v sodelovanju s ključnimi deležniki, ter

    implementiranih in validiranih na ravni vseh sedmih pilotnih trgov. 

• svetovalni odbori, po eden na vsakem lokalnem trgu, ki zastopa vse lokalne deležnike

    in ima dostop do projektnih srečanj, delovnih sej ter rezultatov projekta.

• 4 fizična stičišča obnov, vzpostavljena na izbranih pilotnih trgih.

• 1 digitalno stičišče re-MODULEES: jedrna aplikacija za diagnosticiranje in predhodno 

     določanje možnosti in velikosti obnove, ter primernosti modularnih rešitev.

Modularno in prilagodljivo
Projekt re-MODULEES temelji na modularnih 
standardiziranih rešitvah. To vključuje:

• Razčlenitev celotnega postopka obnove na     
    standardizirane segmente, pri čemer vsakega
    od segmentov podpirajo ustrezne rešitve.
• Upoštevanje regionalnih klimatskih, gradbenih, 
    družbeno-kulturnih, gospodarskih in tržnih pogojev.  
    Fleksibilnost procesa obnove in prilagodljivost 
    postopka potrebam s pomočjo modularnih rešitev.

• Zadovoljevanje raznovrstnih potreb in zagotavljanje 
    celovitih, po meri izdelanih rešitev s kombiniranjem 
    modulov.



Pričakovani učinki projekta:
• Večji prihranek primarne energije in zmanjšanje 

    emisij toplogrednih plinov.

• Več naložb v proizvodnjo obnovljive in trajnostne 

    energije. 

• Več kakovostnih izobraževalnih vsebin za

    strokovnjake v gradbeništvu.

• Nova delovna mesta za delavce na področju

    obnovitvenih del.

• Ponovljivost pristopov k obnovi, vezanih na posamezna 

    okrožja, mesta, regije in države.

• Povečan obseg obnov stavb in vzpostavitev tako

    javnih kot zasebnih obnovitvenih shem. 

• Višja vrednost nepremičnin.

• Višja kakovost notranjega okolja za bolj zdravo,

    varno in udobno življenje ljudi.



Spoznajte projekt re-MODULEES 
• Se zanimate za obnovo stavb in energetsko učinkovitost v Evropi?

• Bi želeli izvedeti več o projektu e-MODULEES? 
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Stopite v stik z nami prek našega spletnega mesta:
http://iri.uni-lj.si/re-modulees/
preko spletne strani projekta:
www.re-modulees.eu, 
ali preko družbenih omrežij:
     www.linkedin.com/company/re-modulees
     @H2020reMODULEES

https://twitter.com/H2020reMODULEES

