Τι είναι το έργο HAPPEN

Εταίροι του έργου HAPPEN

Το HAPPEN είναι ένα χρηματοδοτούμενο
από την ΕΕ έργο, που αναπτύσσει και
προωθεί την προσέγγιση MedZEB: μια
εξατομικευμένη, ολιστική, διάφανη και
προσαρμοστική στρατηγική, που
αποσκοπεί στην τόνωση της αγοράς
ανακαίνισης του οικιστικού τομέα στην
περιοχή της Μεσογείου.

To HAPPEN πραγματοποιείται από 13
εταίρους που προέρχονται από την Ιταλία,
τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την
Κροατία, τη Σλοβενία και την Κύπρο.

Προωθώντας τη ριζική
ανακαίνιση του οικιστικού
κτιριακού αποθέματος στην
περιοχή της Μεσογείου

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ: Καθώς στοχεύει την
παροχή λύσεων ειδικά για τις ανάγκες της
αγοράς της Μεσογείου
ΟΛΙΣΤΙΚΗ: Καθώς στοχεύει τη σύμπτυξη
των σχετικότερων πτυχών της αλυσίδας
προμηθειών και αξιών των ανακαινίσεων,
όπως η συμμετοχή και η εκπαίδευση,
οι βέλτιστες λύσεις,
η χρηματοδότηση και η ρύθμιση
ΔΙΑΦΑΝΗ: Καθώς στοχεύει την
προσθήκη νέων εργαλείων στην αγορά
για ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των
επενδυτών
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ: Καθώς στοχεύει τη
βελτίωση των «προστιθέμενων αξιών»
στις ανακαινίσεις, όπως άνεση, κοινωνικές
σχέσεις, βέλτιστη χρήση πόρων,
σχεδιασμός σε περιφερειακό επίπεδο,
ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων

Πλατφόρμα και ιστοσελίδα:

Ακολουθήστε μας!

www.medzeb-happen.eu

Αποτελέσματα του HAPPEN
Πλατφόρμα του HAPPEN
Η πλατφόρμα του έργου HAPPEN αποσκοπεί
στην περεταίρω διάδοση και υιοθέτηση της
προσέγγισης MedZEB, παρέχοντας στους
κύριους φορείς της αγοράς κτιριακών
ανακαινίσεων (Ιδιοκτήτες, Επαγγελματίες και
Influencers) ειδικά ψηφιακά εργαλεία,
βασισμένα στα αποτελέσματα του έργου.
Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σαν πρόσθετο
ψηφιακό εργαλείο, ταιριάζοντας τη ζήτηση και
την προσφορά για λύσεις ενεργειακής
αναβάθμισης και θα ενοποιεί τις αλυσίδες
παραγωγής προκειμένου να ευνοήσει τη
δημιουργία μίας
κοινότητας
ενδιαφέροντος και
εφαρμογής ριζικών
ενεργειακών
ανακαινίσεων στο
οικιστικό απόθεμα της
Μεσογείου.

Πιλοτικές Δράσεις
του (έργου) HAPPEN
Τα αποτελέσματα του έργου θα
δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν
σε κάθε χώρα-εταίρο. Αυτό θα
επιτρέψει την δημιουργία μίας
βάσης με τις επιτυχείς
υλοποιήσεις που σχετίζονται με
την προσέγγιση MedZEB.

Βέλτιστες τέχνο-οικονομικές λύσεις
Βασισμένες σε ένα σύνολο κλιματικών
ζωνών, σε κτίρια αναφοράς και
σε μέτρα ανακαίνισης που
εκτείνονται στην περιοχή της
Μεσογείου, έχουν υπολογιστεί
δέσμες βέλτιστων λύσεων, οι
οποίες στηρίζουν την ανάπτυξη
χαρτών πορείας (roadmaps)
για ανακαινίσεις
βήμα-προς-βήμα.

Καινοτόμα χρηματοδοτική λύση
Η χρηματοδοτική λύση θα στηρίζει βήμα-προς-βήμα
την προσέγγιση για ανακαινίσεις, αποσκοπώντας την
κάλυψη των δαπανών μέσω των
ενεργειακών εξοικονομήσεων που
επιτεύχθηκαν. Αυτό θα επιτρέψει τη
μείωση του αρχικού κεφαλαίου, ενώ το
όφελος της επένδυσης θα αρχίσει να
διαφαίνεται από την αρχή της
ανακαίνισης.

Πρωτόκολλο MedZEB & Εθελοντικό
Σχέδιο Πιστοποίησης
Το πρωτόκολλο MedZEB παρέχει
ένα σχέδιο εγγύησης για τη σωστή
εκτέλεση των διεργασιών
ανακαίνισης. Το Εθελοντικό Σχέδιο
Πιστοποίησης MedZEB είναι ένα
δυναμικό εργαλείο που θα αξιολογεί
τη συμμόρφωση κάθε σταδίου της
ανακαίνισης με την αντίστοιχη
απαίτηση του πρωτοκόλλου.

Εκπαίδευση και συμμετοχή
Σαν μέρος αυτής της προσέγγισης, έχει ετοιμαστεί
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε και
στα «Living Labs» του έργου. Στόχος του, η
ευαισθητοποίηση για
ευκαιρίες εξοικονόμησης
ενέργειας, η ενημέρωση
για το έργο HAPPEN και η
σε βάθος ενημέρωση για
την προσέγγιση MedZEB.

Εργαστήρια «Living Labs»
Για κάθε πιλοτικό έργο έχει οριστεί
ένα εργαστήρι «Living Lab» που
αποσκοπεί να προσφέρει στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των
αποτελεσμάτων του έργου και να
είναι μέρος μιας βάσιμης μελέτης
περίπτωσης.

