
Soustvarjanje evropskih  
nacionalnih strategij prenove

INFORMIRANJE POSLUŠANJE RAZPRAVA VKLJUČEVANJE SODELOVANJE

Vpletenost soustvarjalcev prenove v oblikovanje politik

Tipičen razpored Cilj

Že odkar je bila usklajena Evropska uredba o 
energetski učinkovitost, se veliko držav napreza, 
da za razmah in poglobitev deleža izboljšav 
energetske učinkovitosti vzpostavijo ter izpeljejo 
celovite nacionalne strategije prenove stavb.   

Projekt BUILD UPON bo vodil kritično maso 
ključnih soustvarjalcev prenove iz 13 držav skozi 
strukturiran proces, delujoč kot močna sodelujoča 
skupnost, do zasnove in izvedbe druge različice 
(v2.0) nacionalne strategije prenove,  
ki mora biti oddana na EU do 30. aprila 2017.

Celovita prenova stavb v Evropi predstavlja eno od najbolj obetavnih 
priložnosti za občutna znižanja izpustov CO2, ustvarjanje novih 
delovnih mest v gradbenem sektorju ter izboljšanje kakovosti 
obstoječega stavbnega sklada v dobro vseh prebivalcev Evrope. 
BUILD UPON je inovativen dvoletni projekt Obzorje 2020, katerega 
cilj je pomagati evropskim državam pri oblikovanju in vpeljavi močnih 
in dolgoročnih nacionalnih strategij obnove obstoječih stavb. 



Pregled projekta

B. RENOWIKI

Preprost, dostopen in hiter pregled 
različnih prenovitvenih spodbud v vsaki 
državi (zakonodaja, finance, izobraževanje, 
raziskave, ipd.). To je ‘RenoWiki’ - orodje, ki 
ga bo skupnost soustvarjalcev prenove BUILD 
UPON uporabila, da zagotovi,  
da lahko prav vsak izmed njih proces začne 
ter v njem tudi skozi celotno izvedbo ostane 
na pravi strani, ter da bo celotno kompleksno 
področje osnovano na strateških temeljih.

A. POSNETEK SISTEMA  
SOUSTVARJALCEV PRENOVE

Pri tem procesu morajo biti prisotne vse 
ključne organizacije. Za vsako partnersko 
državo bo narejen natančen posnetek 
soustvarjalcev pri prenovi stavb, da bo 
nazorno prikazano, katere organizacije 
morajo učinkovito sodelovati za so-ustvaritev 
ter izpeljavo trdne vizije prenove stavb v 
Evropi. Tem sistemom bomo sledili skozi 
celoten projekt ter stalno preverjali,  
ali sodelujejo ali si nasprotujejo.

Posnetek obstoječega stanja 
(ključni soustvarjalci prenove,  
spodbude, raziskave).

I. FAZA

Oblikovanje skupinskega sodelovalnega 
procesa za strateško nadgradnjo in 
izboljšanje obstoječega stanja

II. FAZA

Izvedba skupinskega sodelovalnega procesa, 
vnos v drugo različico (v2.0) nacionalnih strategij 
prenove ter preobrazba “kupca v dobavitelja”.

III. FAZA

Prenos projektnih zasnov v finančno inovacijo, 
inovacijo poslovnega modela, inovacijo javnega 
sektorja ter inovacijo obnašanja za uvedbo  
v skupnost BUILD UPON.

INOVACIJSKI INKUBATOR

C. RAZISKAVA  
PRIMEROV DOBRIh PRAKS
Namen BUILD UPON-a je, da zagotovi premik 
pri delitvi informacij o dobrih praksah od 
infromiranja k izvedbi. V  projektu so za vsako 
državo namenjena znatna sredstva, da v tja pripelje 
strokovnjake, ki sodelujejo v evropskih primerih 
dobrih praks, prepoznanih ob podpori RenoWiki-
ja, ter da se le-ti za premostitev tržnih ovir vključijo 
pri njihovem prenosu in prilagoditvi na lokalno 
okolje.
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INOVACIJSKI INKUBATOR



D. OBLIKOVANJE PROCESA
Projektna skupina bo v drugem letu trajanja 
projekta z namenom, da se le-ti vključijo pri 
ključnih vprašanjih strategije, tesno sodelovala z 
vladami in soustvarjalci prenove pri oblikovanju 
niza v večjih mestih izvedenih dogodkov na 
nacionalni in lokalni ravni. Proces bo oblikovan 
tako, da se bo za zagotovitev pogoja, da se v polni 
meri izkoristi celoten obseg strokovnega znanj in 
izkušenj soustvarjalcev prenove, preusmerimo od 
tradicionalnih dogodkov “govornik - občinstvo” 
k stoodstotno sodelovalnemu delu ter reševanju 
težav.

E. PROCES IZgRADNJE 
SKUPNOSTI

F. VZPOSTAVITEV INOVACIJSKEgA 
INKUBATORJA 

Ustvarjalne pobude skupnosti soustvarjalcev prenove 
BUILD UPON bodo tudi bogat vir inovativnosti 
in sodelovanja. Projektna zasnova, ki bo temeljila 
na tekočem delu na nacionalni ravni, bo z vidika 
uporabnosti za akterje skupnosti BUILD UPON 
preizkušena na naslednjih štirih področjih: finančne 
inovacije, inovacije poslovnega modela, inovacije 
javnega sektorja ter inovacije vedenja.

BUILD UPON bo izvedel skupno 88 
projektnih delavnic oziroma konferenc ciljnih 
soustvarjalcev prenove, ki bodo večinoma 
izvedene na lokalni, nacionalni in evropski 
ravni v drugem letu projekta. Poročila s teh 
dogodkov se bodo vnašala neposredno v proces 
nastajanja druge različice nacionalnih strategij 
prenove ter bodo pokazatelj učinkovitosti 
sodelovanja v sistemu soustvarjalcev prenove.



Če si strokovnjak na gradbenem področju, vodilni na industrijskem področju, javni organ, nevladna organi-
zacija, stanovanjsko združenje, finančnik, raziskovalec ali kateri koli drug strokovnjak, vpleten v proces ener-
gijsko učinkovite prenove stavb, si BUILD UPON želi prav tebe! Kontaktiraj Združenje za trajnostno gradnjo 
(gBC) v svojem lokalnem okolju, da zveš več informacij ter se vključiš.

VKLJUČENE DRŽAVE / ZDRUŽENJA ZA TRAJNOSTNO gRADNJO (gBC-JI)

PRAV 
TEBE 

HOČEMO!

Sodeluj!

PREDSTAVITEV NAŠE MREŽE
Združenja za trajnostno gradnjo (Green Building Council - GBC) so neprofitne članske organizacije, ki spodbujajo preobrazbo 
stavb, skupnosti in vedenja porabnikov v smeri trajnostnosti. Svetovno združenje za trajnostno gradnjo WorldGBC je zveza več 
kot 100 nacionalnih združenj (GBC-jev) iz vsega sveta, kar ga postavlja na položaj največje mednarodne organizacije, ki vpliva na 
trg trajnostne gradnje. Evropsko regionalno mrežo tvori več kot 30 nacionalnih GBC-jev, ki delujejo v sodelovanju z več kot 5.000 
člani iz vse Evrope, ki skupno predstavljajo vso širino različnih soustvarjalcev prenove v gradbenem sektorju.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 s sporazumom o 
dodelitvi sredstev št. 649727.


