(7η) Διαπεριφερειακή
Εκδήλωση
στο Τάρτου και Τάλιν,
Εσθονία
16 – 18 Ιανουαρίου
2018
https://www.interregeuro
pe.eu/finerpol/
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
πραγματοποιήθηκε στο Τάρτου και στο Τάλλιν,
στην Εσθονία μεταξύ 16-18 Ιανουαρίου 2018.
Το τριήμερο των εργασιών περιελάμβανε ως
κεντρική εκδήλωση το «Σεμινάριο σχετικά με τα
Χρηματοδοτικά Εργαλεία ως προς την Ενεργειακή
Αναβάθμιση κτιρίων Κοινωνικής Στέγασης», το
οποίο διοργανώθηκε παράλληλα με το έργο
Social Green, επίσης χρηματοδούμενο από το
Interreg Europe, επισκέψεις εργασίας, τεχνική
σύσκεψη εργασίας για την πορεία της διαδικασίας
διαπεριφερειακής
Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ως εταίρος του έργου
FINERPOL, συμμετείχε στην 7η Διαπεριφερειακή
εκδήλωση

του

προγράμματος

που

ανταλλαγής

εμπειριών

συνεδρίαση επιτροπής καθοδήγησης.
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Το σεμινάριο της 1ης ημέρας αποτέλεσε τμήμα του

(δημόσιων και ιδιωτικών) στην ΕΕ, όπως και τα

έργου FINERPOL – Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τις

πλεονεκτήματα που αυτά παρουσιάζουν κατά

πολιτικές Ενεργειακής αναβάθμισης, που στόχευε

περίπτωση

στην ενημέρωση των εταίρων σχετικά με την

guaranties, equity and quasi equity).

προώθηση των νέων πολιτικών, με σκοπό την
οικονομική

στήριξη

σε

δράσεις

ενεργειακής

αναβάθμισης κτιρίων κοινωνικής στέγασης.
Στην

εκδήλωση

εκπροσωπήθηκαν

ο

(στην

ορολογία:

loans,

Εν συνεχεία της παρουσίασης του επεσήμανε τη
διασύνδεση των χρηματοδοτικών μέσων (FI) με τις
ενεργειακές

Δήμος

αγγλική

έμφαση

αναβαθμίσεις, δίνοντας ιδιαίτερη

στα

εμπόδια,

αλλά

και

στους

Τάρτου, το Υπουργείο Κατασκευών & Στέγασης,

περιορισμούς που υπάρχουν. Βασικό σημείο είναι

Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια (μεταξύ των οποίων και

η

το ΤΕΙΔΜ) και Ερευνητικά Κέντρα.

χαρακτήρα ως προς τους ιδιώτες επενδυτές.

χαμηλή

ελκυστικότητα

έργων

αυτού

του

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το έργο Social Green
που εστιάζει στην βελτίωση πολιτικών μεταξύ των
τομέων

των

πράσινων
κτιρίων,

της

κοινωνικής
στέγασης &

της

ενεργειακής φτώχειας. Το έργο εστίασε ιδιαίτερα
στα θέματα κοινωνικής στέγασης και ενεργειακών
αναβαθμίσεων τα οποία πραγματεύεται το έργο
Ο επικεφαλής του έργου παρουσίασε το FINERPOL
σε

σχέση

με

τις

παρούσες

ευρωπαϊκές

κατευθύνσεις ως προς τα χρηματοδοτικά μέσα και
εργαλεία. Ειδική αναφορά έγινε για τις εκ των
προτέρων αξιολογήσεις των σχεδίων δράσης (exante

assessments)

των

εταίρων,

και κυρίως στα πράσινα κτίρια και τις σχετικές
τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης της ενεργειακής
συμπεριφοράς τους, όπως και στις σχετιζόμενες με
αυτά

χρηματοδοτικές

δυνατότητες

ενίσχυσης

μέσω δημοσίων πόρων,

που

ολοκληρώνονται άμεσα την τρέχουσα περίοδο του
έργου.

Επιπρόσθετα, ακολούθησαν δυο εισηγήσεις που
είχαν

τοπικό

-

εθνικό

χαρακτήρα

και

Ο κος Ordonez παρουσίασε πολύ αναλυτικά

παρουσιάστηκαν συνοπτικά από τους εισηγητές

παραδείγματα

που

τους. Έμφαση δώθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά

συνδέονται με ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων

των κανονισμών της ενεργειακής συμπεριφοράς

χρηματοδοτικών

μέσων
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κτιρίων στην Εσθονία, σε ότι αφορά ενεργειακές
αναβαθμίσεις,

βελτιώσεις,

κάλυψη

ελάχιστων

απαιτήσεων, δείκτες και συντελεστές κλπ.

Οι 2 Τεχνικές Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν 9.00
με 12.00 την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2018 σε
συνθήκες πολικού ψύχους.
Αφορούσαν δύο συγκροτήματα κατοικιών στα
περίχωρα της πόλης του Τάρτου, με το 1ο να
αφορά εργατικές κατοικίες και το 2ο να αφορά ένα
συγκρότημα

144

ιδιωτικών

διαμερισμάτων.

Την

τελευταία

ημέρα

(18

Ιανουαρίου)

πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις μελέτης στο
Ταλίν. Οι εταίροι του έργου FINERPOL και Social
Green πραγματοποίησαν επισκέψεις μελέτης για
να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο με τον
οποίο η Εσθονία χειρίζεται τη χρηματοδότηση της
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών
για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Πρώτον, οι
εταίροι

επισκέφθηκαν

το

νεώτερο

σχεδόν

μηδενικών ενεργειακών απωλειών κτήριο στην
Και για τα δύο συγκροτήματα έγιναν ενεργειακές
αναβαθμίσεις στην τοιχοποιία, στα κουφώματα,
στο σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού, ενώ
τοποθετήθηκαν
κεντρικό

φωτοβολταϊκά

σύστημα

αυτοματισμοί.

ζεστού

Το

1ο

νερού

συστήματα,
χρήσης

αφορούσε

&

100%

χρηματοδοτούμενη δράση κοινωνικής στέγασης
μέσα από το τομεακό ΕΠ της Εσθονίας και το 2ο
από

το

αντίστοιχο

εσθονικό

πρόγραμμα

εξοικονομώ κατ'οίκον, με συμμετοχή των ιδιωτών
στο κόστος αναβάθμισης.

Εσθονία, το οποίο ανέπτυξε ο Δήμος του Ταλίν και
προοριζόταν για τους δασκάλους. Στη συνέχεια,
επισκέφτηκαν

ένα

φοιτητικό

κοιτώνα

ανακαινισμένο το 2017 σε επίπεδο κτιρίου nZEB.

