Soustvarjanje slovenske
nacionalne strategije prenove
USTVARJANJE FINANČNO-GOSPODARSKIH RAZMER
ZA PRENOVITVENO REVOLUCIJO
Uvod
BUILD UPON je največji svetovni sodelovalni
projekt s področja prenove stavb – združuje preko 1.000 organizacij iz 13. držav, ki bodo v letu
2016/17 izvedle več kot 80 dogodkov. Njegov namen je, da s pomočjo državam, da do roka 30.
aprila 2017 naredijo strategije za prenovo ob-

stoječih stavb v celotni Evropi, spodbudi prenovitveno revolucijo. Omenjene strategije so ključne za zmanjšanje porabe energije v Evropi in širše, zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb ter
ustvarjanje stavb, ki prav vsakomur zagotavljajo
visoko kakovost življenja.

www.buildupon.eu
Ali aktiviramo dovolj finančnih sredstev za revolucijo?
Za ohranjanje in rast povpraševanja po celoviti prenovi stavb morajo biti prisotni ustrezni
finančni in gospodarski pogoji - od inovativnih
metod financiranja prenov do "zelenih hipotek" ter od davčnih spodbud do subvencijskih
shem. Trenutno se s temi vprašanji ukvarjajo
številne organizacije, ki želijo tako pomagati
pri ponovnem zagonu tržišča. Zanimivo je spremljati, kako te organizacije na poti k zadanemu
cilju sledijo svojemu napredku.
Koliko sredstev je vloženih v prenove ali celovite
prenove stavb? Kako učinkovita so javna financiranja v primerjavi z zasebnim financiranjem?
Katere vrste gospodarskih pobud vodijo k vedenjskim spremembam? Koliko ton CO2 se prihrani na milijon evrov investicije?

Za nacionalne strategije prenove ter za vse organizacije, ki vlagajo svoje finančne in gospodarske vire v energijsko učinkovito prenovo stavb,
bosta določitev želenega kolektivnega učinka ter
sposobnost merjenja napredka ključnega pomena.
Ta letak nam ponuja vpogled v nekaj primerov
finančnih in gospodarskih pobud iz prenovitvene vikipedije RenoWiki na strani projekta BUILD
UPON ter načina, kako le-te določajo in komunicirajo svoje vplive. Ne želimo vam govoriti o
tem, kako bi naj bilo, ampak želimo privabiti
organizacije, ki sodelujejo pri finančno-gospodarskih komponentah nacionalnih strategij prenove, k raziskovanju teh vprašanj.

Na zadnji strani letaka je vključenih nekaj gradiv
za merjenje učinkov, za katera menimo, da so

uporabna za vse, ki delujejo na področju izgrajevanja znanj in veščin za prenovitveno revolucijo.

Finančne in gospodarske pobude v RenoWikiju

Povzetek
Meritve, ki se uporabljajo za določanje in merjenje vplivov, se med seboj razlikujejo glede na
vrsto finančno-gospodarskih pobud, ki jih želimo vzpodbuditi, ter tega kako učinkovito se s tem
ukvarja posamezna organizacija.
Meritve, ki so predstavljene v zgornjih primerih
lahko razdelimo na:
1 Meritve obsega: se nanašajo na ‘koliko’. Koliko sredstev je bilo vloženih, koliko prenov ter
tehnoloških posodobitev razbremenjenih ob
naložbah.

2 Meritve rezultatov: se pogosto prikazuejo sočasno z meritvami obsega, vendar sledijo končnemu rezultatu investicije oziroma gospodarskega instrumrnta. Primer vključuje število ton
priranjenih izpustov CO2 ter v posebnem standardu prenovljenih domov.
3 Socialne meritve: se pričnejo sočasno z nekaterimi finančno gospodarskimi instrumenti,
da se izmerijo socialni kapital ali s pobudo
ustvarjene dobrine. Primeri vključujejo številne
prenove domov, ki naslavljajo energetsko revščino.

Kako nadalje?
To so le nekateri viri, ki jih priporočamo za določanje in merjenje učinkov, za katere upamo, da
bodo v pomoč vsem, ki si iščejo poti, kako to izvesti.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 649727.
Izjava: Odgovornost za vsebino tega gradiva nosijo njegovi avtorji. Gradivo ne predstavlja nujno stališč Evropske komisije ter ne EASME, ne Evropska komisija nista
odgovorni za kakršno koli uporabo le-tega.

