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Този проект (SHEERenov) е получил финансиране по програмата за
изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно
споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473.
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Проект SHEERenov се изпълнява в продължение на 28 месеца, в период,
характеризиращ се с истински предизвикателства от глобално естество,
непознати за цели поколения европейски граждани. Актуалната ситуация
в енергийния сектор на Европа и трудностите, с които обединена Европа
трябва да се справя още повече изтъкват на преден план нуждата от нова
концепция за осъществяването на енергийно ефективното обновяване на
сградния фонд.
Резултатите, които проектът SHEERenov постигна ще бъдат полезни
не само за различните заинтересовани страни, но и за публичните власти
на национално и европейско ниво, които могат да вземат добрите примери
и да ги използват в други държави със сходен на българския контекст.
В края на проекта е времето, когато можем да погледнем назад и да
обобщим постигнатото, както и да набележим пътя напред – базиран на
увереността в правилния подход, който усилията на екипа идентифицираха и потвърдиха. Затова от името на партньорите по проект „SHEERenov
– Интегрирани услуги за жилищно обновяване“, финансиран от Програма Хоризонт 2020, имаме удоволствието да Ви поканим на финалното събитие по
проекта, което ще се проведе на 20 септември 2022 г. и ще бъде излъчвано на
живо в нашата Facebook страница.
В рамките на събитието ще запознаем аудиторията с изпълнението
на проекта и постигнатите резултати в сферата на интегрираните услуги за жилищно обновяване. Освен конкретните изпълнени цели, във фокуса
ще бъдат и теми, свързани с процеса на енергийното обновяване от гледна
точка на различните участници в него, моделът за обслужване на „едно гише“
и постигането на устойчиви инвестиции за енергийна ефективност.
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Излъчването ще започне в 10:30 ч. и ще включва следните панели и теми:

10:30 – 11:00

ПРОЕКТ SHEERENOV – ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ
Представител на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството
Представител на Столична община

11:00

ПАНЕЛ 1: РЕЗУЛТАТИ И ПОСТИЖЕНИЯ

11:00-11:20

Тема 1: Представяне на общите резултати и
ефектът от изпълнението на проект SHEERenov
Г-жа Марияна Хамънова, Изпълнителен директор
на Клийнтех България – координатор на проекта

11:20 - 12:00

Тема 2: Интегрирани услуги за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради – гледната точка на публичните
власти
Представител на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството
Представител на Столична община

12:00 – 12:40

Тема 3: Интегрирани услуги за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради – гледната точка на енергийните консултанти и фасилити мениджърите
Цвета Наньова, Изпълнителен директор на Българо-австрийска
консултантска компания (БАКК)
Иван Велков, Председател на УС на Българска
фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

12:40 – 13:00

Въпроси и отговори

13:00 – 14:00

ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00

ПАНЕЛ 2: МОДЕЛЪТ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ И
ПРОЦЕСЪТ НА УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЙНО
ОБНОВЯВАНЕ

14:00 – 14:20

Тема 1: Проект SHEERenov и връзката му с добрите европейски практики
Г-н Андрес Яадла - председател на EKYL, член на Съвета на директорите на Housing Europe, член на Европейския комитет на регионите
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Тема 2 : Концепция за нов финансов модел за финансиране на
ЕЕ обновяване
Анико Доби-Рожа, GESB (Глобален екологичен социален бизнес)

14:40 – 15:00

Тема 3 : Устойчивост на енергийното обновяване (Стратегия за устойчивост)
Цвета Наньова, Изпълнителен директор на Българо-австрийска консултантска компания

15:00 – 15:30

Тема 4 : Приложимост на модела в национален мащаб – бъдещи стъпки
Панелна дискусия с всички партньори

15:30 – 16:00

ЗАКРИВАНЕ НА СЪБИТИЕТО

Модератор: Иван Велков, БГФМА

Този документ е част от 15 бр. информационни бюлетини, разработвани в рамките на
проект SHEERenov, с цел да запознаят гражданите и другите заинтересовани страни
с постигнати резултати по проекта и информация, идентифицирана като ключова в
процеса на постигането на енергийна ефективност в дома. Всички информационни бюлетини се публикуват в сайта (www.sheerenov.eu) и фейсбук страницата на проекта
(SHEERenov | Facebook).

4

