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EΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΤ
ΓΙΑΣΙ?
Σα κτίρια
αντιπροςωπεφουν
το 40% περίπου τθσ
ςυνολικισ τελικισ
ενεργειακισ
κατανάλωςθσ και
των εκπομπϊν CO2
τθσ Ευρϊπθσ. Ο
τομζασ ζχει
ςθμαντικι
αναξιοποίθτθ
δυνατότθτα για μθ
κοςτοβόρα
εξοικονόμθςθ
ενζργειασ. Θ αφξθςθ
τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ των
κτιρίων είναι από
τουσ κφριουσ
ςτόχουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ. Είναι
ενςωματωμζνθ ςτο
Νζο Πρόγραμμα
«Ευρϊπθ 2020»,
και αντικατοπτρίηει
τθν ςτρατθγικι τθσ
ΕΕ για ζξυπνθ,
βιϊςιμθ και χωρίσ
αποκλειςμοφσ
ανάπτυξθ. Θ ΕΕ ζχει
κεςπίςει ιδθ
νομοκεςία για τθ
διαςφάλιςθ τθσ
μείωςθσ τθσ
ενεργειακισ
κατανάλωςθσ των
κτιρίων.

Σο ζργο TRACE εγκρίκθκε για ςυγχρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ (ΝΑΕ) ςτον άξονα
«Προςταςία και Βελτίωςθ του Περιβάλλοντοσ». Επίςθμθ θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου
είναι θ 1θ Νοεμβρίου 2012 και θ λιξθ του ςτο τζλοσ Οκτωβρίου 2014.

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΕΡΓΟ
Ο γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ
υποςτιριξθ των τοπικϊν και περιφερειακϊν
διοικιςεων ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ για
τθν ανάπτυξθ, τθν παρακολοφκθςθ και τθν
προϊκθςθ
των
πολιτικϊν
και
των
μθχανιςμϊν για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ των κτιρίων.
Ο ςτόχοσ αυτόσ κα επιτευχκεί μζςω τθσ
ανάπτυξθσ διακρατικϊν εταιρικϊν ςχζςεων,
που διευκολφνουν τθν ανταλλαγι εμπειριϊν,
γνϊςεων και βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ
των μελϊν, κακϊσ και μζςω τθσ εφαρμογισ
κοινϊν δράςεων ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ςτον
τομζα αυτόν. Θ προβολι και δθμοςιοποίθςθ
των αποτελεςμάτων του ζργου κα είναι
ςυςτθματικι
για
όλουσ
τουσ
ενδιαφερόμενουσ.

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOUTH – EAST EUROPE
Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ
South-East
Europe
(www.southeast-europe.net) το οποίο και
αποτελεί
ζνα
μοναδικό
εργαλείο
Περιφερειακισ Πολιτικισ και αποςκοπεί ςτθ
βελτίωςθ
τθσ
ςυνοχισ
και
τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ ςε μια περιοχι που τόςο
περίπλοκθ όςο κα διαφορετικι. Σο
πρόγραμμα
υποςτθρίηει
ςχζδια
που
αναπτφςςονται μζςα ςε τζςςερισ Άξονεσ
Προτεραιότθτασ: Καινοτομία, Περιβάλλον,
Προςβαςιμότθτα, και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ των
Περιφερειϊν
ςφμφωνα
με
τισ
προτεραιότθτεσ τθσ Λιςςαβόνασ και του
Γκζτεμποργκ, και επίςθσ ςυμβάλλει ςτθ
διαδικαςία ζνταξθσ των κρατϊν μελϊν εκτόσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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ΕΣΑΙΡΟΙ
Θ κοινοπραξία TRACE ςυγκεντρϊνει 2 περιφερειακζσ διοικιςεισ, 4 τοπικζσ διοικιςεισ (2 πόλεισ και 2
επαρχίεσ), 5 ενεργειακά γραφεία, 1 υπθρεςία περιφερειακισ ανάπτυξθσ, 1 πανεπιςτιμιο και 1
κζντρο δθμόςιασ διοίκθςθσ από 9 διαφορετικζσ χϊρεσ.
Σο κζμα του TRACE είναι ςυμβατό με τισ προτεραιότθτεσ και τισ πολιτικζσ των διοικιςεων αυτϊν,
κακϊσ ζχουν τθν αρμοδιότθτα ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ωσ ςχεδιαςτζσ,
αδειοδοτικζσ αρχζσ, εφαρμογείσ τθσ οδθγίασ ΟΚΕΑ κακϊσ και ιδιοκτιτεσ ενόσ ςθμαντικοφ
αποκζματοσ ακίνθτθσ περιουςίασ.
Όλοι οι εταίροι διακζτουν πρότερθ εμπειρία ςτθ ςυμμετοχι περιφερειακϊν διακρατικϊν ζργων ΕΕ
και ζχουν αποκτιςει ςχετικι εμπειρία ςτθ ςπουδαιότθτα των διακρατικϊν κεμάτων και
προςτικζμενα οφζλθ για τθν επίλυςθ κοινϊν κεμάτων των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. . Όλοι οι εταίροι
ζχουν δθμιουργιςει ιςχυρά δίκτυα επαφϊν, είτε ςε περιφερειακό, εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο.

ΕΣΑΙΡΟΙ

ΕΠΙΗΜΗ ΟΝΟΜΑΙΑ

ΧΩΡΑ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Διμοσ Πειραιά

Ελλάδα

WU

Οικονομικό & Επιχειρθματικό Πανεπιςτιμιο Βιζννθσ

Αυςτρία

GABROVO

Περιφερειακι Διοίκθςθ Γκάμπροβο

Βουλγαρία

SOFENA

Ενεργειακό Κζντρο όφιασ

Βουλγαρία

KDZ

Ερευνθτικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Αυςτρία

ΚΑΠΕ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ

Ελλάδα

ΜΑΝΣΟΒΑ

Επαρχία τθσ Μάντοβα

Ιταλία

ΠΕΡΟΤΣΖΙΑ Επαρχία τθσ Περοφτηια
Ιταλία
Κζντρο Προϊκθςθσ Κακαρισ Αποδοτικισ Ενζργειασ για τθ
ENERO
Ρουμανία
Ρουμανία
KSSENA
Ενεργειακό Κζντρο Περιφζρειασ αβίνςκα, αλζκςα και Κορόςκα λοβενία
SERDA

Κζντρο Οικονομικισ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ αράγιεβο

Βοςνία
Ερηεγοβίνθ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Πόλθ του Ηάγκρεμπ

Κροατία

EEC

Αλβανία: Κζντρο Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ ΕΕ

Αλβανία
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ΣΟ ΗΞΕΡΕ?
Μία από τισ
μεγαλφτερεσ
προκλιςεισ που
αντιμετωπίηουν
ςιμερα οι χϊρεσ τθσ
Νοτιοανατολικισ
Ευρϊπθσ και πζραν
αυτισ είναι θ μείωςθ
τθσ ενεργειακισ
ςπατάλθσ και θ
βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ
αποδοτικότθτασ των
κτιρίων.
Αυτό είναι
απαραίτθτο εάν θ
Ευρϊπθ κζλει να βρει
λφςεισ για τισ απειλζσ
που προζρχονται από
τθν αυξθμζνθ
εξάρτθςθ ςε
ενεργειακοφσ πόρου,
από τθν μείωςθ των
αποκεμάτων ορυκτϊν
καυςίμων και από τθν
εκτίναξθ των
εκπομπϊν του
διοξειδίου του
άνκρακα.
Σο ζνα πζμπτο τθσ
ενζργειασ τθσ
Ευρϊπθσ χάνεται
λόγω τθσ ενεργειακισ
αναποδοτικότθτασ.

ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ 21 & ΕΤΡΙΠΙΔΟΤ
GR-18532, Πειραιάσ, Ελλάδα
T: +30 2104199841, E-mail: nikikatsi@yahoo.gr
www: www.see-trace.eu

Γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ ςτιριξθ τοπικϊν και περιφερειακϊν διοικιςεων ςτθν
Νότια Ανατολικι Ευρϊπθ ςτθν ανάπτυξθ, διατιρθςθ και προϊκθςθ πολιτικϊν και
μθχανιςμϊν για τθ βελτίωςθ τθσ κτιριακισ.
Θ ςυλλογι και θ ανάλυςθ τθσ χριςθσ και τθσ επίδραςθσ των ενεργειακϊν
πιςτοποιθτικϊν και των χρθμαοτοοοκονομικϊν κινιτρων για τθν βελτίωςθ τθσ κτιριακισ
ενεργειακισ αποδοτικότθτασ.
Θ ανάπτυξθ και θ απο κοινοφ χριςθ πθγϊν τεχνογνωςίασ και εμπειρικϊν μελετϊν για
τον τρζχοντα ρόλο, τισ γνϊμεσ και απόψεισ των περιφερειακϊν διοικιςεων ςτθν Νότιο
Ανατολικι Ευρϊπθ για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα των κτιρίων
Θ διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν μζςω δράςεων και
δραςτθριοτιτων που κα εντοπίςουν υπάρχουςεσ ανάγκεσ, όπωσ: επιςκζψεισ μελζτθσ που
κα προςφζρουν τθν ευκαιρία γνωριμίασ διαφορετικϊν τρόπων αντιμετϊπιςθσ και
διακρατικά εργαςτιρια ςτα οποία κα ςυηθτθκοφν και κα υπάρξει ανταλλαγι εμπειριϊν
καλϊν πρακτικϊν ενω κα προωκείται ο διάλογοσ ςε κζματα πολιτικισ.
Θ επιμόρφωςθ ςτελεχϊν περιφερειακϊν διοικιςεων προκειμζνου να αποκτιςουν τθν
απαραίτθτθ τεχνογνωςία για τθν προϊκθςθ τθσ κτιριακισ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ.

Θ ανάπτυξθ περιφερειακϊν επιχειρθςιακϊν ςχεδίων και πολιτικϊν ςυςτάςεων για τισ
δθμόςιεσ περιφερειακζσ διοικιςεισ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν κτιριακι ενεργειακι
αποδοτικότθτα μζςω τθσ ανάλυςθσ περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν για τθν εφαρμογι
μακροπρόκεςμων ςτόχων. .

Θ δθμιουργία κατάλλθλων δομϊν, που κα εντοπίςουν και κα κζςουν προτεραιότθτα
ςτισ επενδφςεισ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κακϊσ και κα προςελκφςουν δθμόςια και
ιδιωτικι χρθματοδότθςθ
Θ ενίςχυςθ τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ ςθμαςίασ τθσ κτιριακισ ενεργειακισ
αποδοτικότθτασ μζςω εκτεταμζνων και ςυςτθματικϊν επικοινωνιακϊν δράςεων και θ
μεγιςτοποίθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των παραδοτζων του ζργου μετά τθ χρθμοτοδότθςι του
από το πρόγραμμα τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την ΕΕ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Διακρατική
υνεργαςία» Ν.Α Ευρώπησ
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