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Σε αυτό το τεύχος…
Δοκιμάστε το εργαλείο ENERFUND ... και στείλτε μας τις εnτυπώσεις σας
Μάθετε περισσότερα μέσω των νέων επεξηγηματικών μας βίντεο
Γνωρίστε την ομάδα του ENERFUND σε διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη

Πιλοτική δοκιμή της δεύτερης έκδοσης του εργαλείου ENERFUND

Η δεύτερη έκδοση του εργαλείου ENERFUND είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Το εργαλείο στοχεύει στην αύξηση
των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητές
πληροφορίες, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, για τη χαρτογράφηση
της ενεργειακής απόδοσης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ειδικά για:
• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που θέλουν να αποκτήσουν έγκυρες πληροφορίες και να εντοπίσουν καλύτερα
νέες επενδυτικές ευκαιρίες
• Εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), υποστηρίζοντάς τες στον εντοπισμό νέων
επιχειρηματικών ευκαιριών και στην αξιολόγηση πιθανών εξοικονομήσεων ενέργειας σε συγκεκριμένα κτίρια
• Τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αξιολογήσουν την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων στην περιοχή τους και να καθορίσουν στόχους ενεργειακής αναβάθμισής τους
Ανακαλύψτε αυτές τις ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης στην ιστοσελίδα http://app.enerfund.eu/ και στείλτε
μας τα σχόλια σας για το εργαλείο στο info@enerfund.eu. Η καινούργια έκδοση του εργαλείου ENERFUND με
περισσότερες δυνατότητες και δεδομένα θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018.

Παράδειγμα 1:
Προβολή κτιρίων ενεργειακής κλάσης G που
μπορούν να αναβαθμιστούν σε κλάση Α, στο
Λονδίνο και σύγκριση των κτιρίων βάσει των
χαρακτηριστικών τους

Παράδειγμα 2:
Σύγκριση μεταξύ 3 δημόσιων κτιρίων στο
Παρίσι, Γαλλία
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Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Παρακολουθήστε τα επεξηγηματικά μας βίντεο
Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ENERFUND και το πεδίο εφαρμογής
του, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει την επιχείρησή σας καθώς και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αυτά τα
βίντεο δημιουργήθηκαν για εσάς:

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ENERFUND:

https://www.youtube.com/watch?v=_XViBk6mtg

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ENERFUND:

https://www.youtube.com/watch?v=VloZg890Ml8

Γνωρίστε την ομάδα του ENERFUND σε διεθνείς και τοπικές εκδηλώσεις
Αρκετές εκδηλώσεις που σχετίζονται με το έργο ENERFUND έχουν οργανωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επόμενες
εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί ήδη για τις αρχές του 2018. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://enerfund.eu/ για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με τις δράσεις του έργου και να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη χώρα σας.
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COP23, Νοέμβριος 2017
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Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους
δημιουργούς. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ούτε ο EASME ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

