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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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На 13-ти и 14-ти септември 2022 г. се проведоха вторите Дни на отворените врати за гражданите, живеещи в 8-те столични района, проявили
интерес към дейностите на проект SHEERenov: район „Илинден“, район „Нови
Искър“, район „Надежда“ район „Младост“, район „Оборище“, район „Надежда“,
район „Средец“ и район „Триадица“.

Поредицата от срещи с гражданите се състояха в сградите на участващите в проекта районни администрации или други посочени от тях места на закрито, съгласно приетия график, като единствено в Район „Триадица“ събитието се проведе на открито в Южен парк, Голямата поляна откъм
бул. „Гоце Делчев“.
Представители на проектните
партньори консултираха по Проект
9а ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден
фонд”, както и предоставяха информация за възможностите за финансиране на единични мерки за енергия
от възобновяеми източници в жилищни сгради по Проект 10 ,,Програма за
финансиране на единични мерки за
енергия от възобновяеми източници
(ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради” от НПВУ.
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Разбира се, във фокуса на дискусиите бяха необходимостта и ползата от повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, особено предвид актуалната ситуация в енергийния сектор и планирането на
разходите за отопление през зимните месеци и занапред.
Срещите преминаха при засилен интерес от гражданите, с присъствието на почти 100 активни жители на осемте района. Впечатление направиха повишените знания на участниците по темите, свързани с енергийно
ефективното обновяване на жилищни сгради, като на база на първите дни
на отворени врати през 2021 г. може да се направи изводът, че темата навлиза все повече в дневния ред на обществото. Гражданите активно търсят
информация както за възможностите за финансиране на мерки за ЕЕ в техните сгради, така и за това кои от тях са най-приоритетни и с най-голям
ефект. Актуални въпроси бяха и тези, свързани с вземането на решение от
сдруженията на собствениците за обновяване, както и какви съпътстващи
действия/мерки са необходими, за да се гарантира устойчивост на инвестициите.

Експертите използваха случая, за да представят отново концепцията
за изцяло частно финансиране на енергийно ефективно обновяване на сградите и механизмите, които проект SHEERenov е проучил и предложил като добри практики за целта.
Всички граждани бяха призовани да следят активно Facebook страницата на проекта, както и неговия сайт, в който най-важните и публично достъпни резултати ще са налични за всички заинтересовани страни.

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).
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