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BUILD2LC – “Spodbujanje nizkoogljičnih inovativnih sanacij stavb v 
evropskih regijah”, ON- LINE ZAKLJUČNA KONFERENCA 

četrtek, 3. december 2020 

AGENDA 

 
Opomba: Zaradi omejitev potovanj bo konferenca potekal preko spleta. Povezava do dogodka bo 

poslana naknadno.  

 

9:00-9.15 Pričetek konference.  

9.15-11.00  Prva seja. Otvoritev. 

9.15-9.30 Pozdravni nagovor Francisco Javier Ramírez, generalni direktor Andaluzijske 

energetske agencije 

9.30-9.50 Krajša predstavitev projekta Build2lc - Spodbujanje nizkoogljičnih inovativnih sanacij 

stavb v evropskih regijah. Sodelovanje z regijami in zainteresiranimi stranmi na 

področju gradbeništva v okviru programa Interreg Europe. Predstavitev s strani 

Andaluzijske energetske agencije AEA. 

9.50-10.10 Medregionalno sodelovanje med regijami pri projektu Interreg Europe. Rezultati 

glavnih projektov. Charo Camacho, skupni sekretariat, program Interreg 

10.10-10.30 S3 medregionalna partnerstva. Predstavitev medregionalnega partnerstva 

Trajnostne stavbe, Evropska komisija. Isabelle Seigneur in Fernando Mérida. Skupno 

raziskovalno središče, Evropska komisija.  

10.30-10.50  Evropski način vključevanja stavb v krožno gospodarstvo 

Josefina Lindblom, Projektna referentka. Generalni direktorat za okolje, Evropska 

komisija 

10.50-11.00 Vprašanja 
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11.00-13.00  Druga seja. Tehnično omizje 

11.00-11.30 Novi finančni instrumenti. Spodbujanje povpraševanje in promocija naložb v 
energetske sanacije državljanov.  
 
Novi finančni instrumenti pri litvanski Javni agenciji za javne naložbe in razvoj (VIPA).  
 
Novi finančni instrumenti v akcijskem načrtu Slovenije. Črtomir Kurnik iz Lokalne 
energetske agencije Gorenjske  - LEAG Slovenija. 
 
Andaluzijski načrt trajnostne gradnje, Andaluzija A+ v Andaluzijskem akcijskem 
načrtu. Predstavitev s strani Andaluzijske energetske agencije. 
 

 Vprašanja 
 
11.30-12.00 Profesionalizacija gradbenega sektorja. Spodbujanje poslovne konkurenčnosti: 

preoblikovanje poslovnih modelov (ESCOs) in vključevanje vseh akterjev v 

vrednostni verigi sektorja energetskih sanacij. 

Profesionalizacija v gradbenem sektorju. Akcijski načrt Regionalne razvojne agencije 

Rzeszow, RRDA, Poljska.  

Profesionalizacija gradbenega sektorja v regiji Jämtland Härjedalen, Katarina 

Ryckenberg, RJH Švedska. 

Predstavitev Marjane Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK, partnerji v slovenski 

delovni skupini. 

Vprašanja 

12.00-12.30 Nova energetska kultura, vključevanje državljanov in energetska revščina.  

Warm & Well South Gloucester in Akcijski načrt Gloucestershire, ki ga je izdelala 

Severn Wye Energy Agency Ltd, Združeno kraljestvo. Rod Hargraves in Eileen O’Haire, 

SWEA. 

Akcijski načrt za reševanje energetske revščine na Hrvaškem, Velimir Šegon, 

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 

Nova energetska kultura, vključevanje državljanov in energetska revščina v 

slovenskem akcijskem načrtu, Črtomir Kurnik, LEAG Slovenija. 

Vprašanja 
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12.30-13.00 Inovacije. Spodbujanje inovativnih rešitev, uporaba novih materialov, 

pospeševanje javnih naročil in sodelovanje med podjetji in inštituti znanja.  

REDEJA – Inovativni energetski management s pomočjo informacijske tehnologije 

andaluzijske uprave, andaluzijski regionalni akcijski načrt s strani AEA. 

Inovativni sistem Dominum za povečanje energetske učinkovitosti in statične 

sanacije stavb za dvig vrednosti vašega doma. Črtomir Kurnik - LEAG Slovenija 

Pilotni projekt. Inovativna pasivna zgradba iz regionalnega akcijskega načrta 

Rzeszow, Marek Duda iz RRDA Poljska.  

Predstavitev inovativnih ukrepov iz akcijskega načrta regije Jämtland Härjedalen, 

Katarina Ryckenberg, RJH Švedska 

Vprašanja 

13.00-13.30  Tretja seja. Zaključek  

Priložnosti v prihodnjem obdobju. Zaključek in zaključne besede.  

 
Več informacij: www.interregeurope.eu/build2lc/ 
 
Prijave sprejemamo na e-mail: crtomir.kurnik@leag.si  
 

http://www.interregeurope.eu/build2lc/
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