Okrepitev sposobnosti: delovna sila za trajnostno gradnjo
Avtor članka je Vasile Rugina, ICEMENERG – Bukarešta, Romunija, april 2012

Energija, ki jo v EU porabijo zgradbe, predstavlja 40 % skupne porabe energije in je odgovorna za tretjino
vseh emisij toplogrednih plinov. Zvišanje energetske učinkovitosti in spodbujanje obnovljivih energetskih
virov v zgradbah sta torej prednostni nalogi. Kljub temu pa namestitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaičnih
panelov na zgradbe, uporaba toplotnih črpalk itd. zahtevajo specializirano delovno silo. Direktiva
2009/28/ES, ki spodbuja uporabo obnovljivih energetskih virov, vključuje določila glede usposobljenosti in
certificiranja inštalaterjev, ki delujejo na tem področju, ter vlogo lokalnih oblasti.

Za podporo prizadevanjem na lokalni ravni je Evropska komisija uvedla pobudo »Okrepitev sposobnosti:
delovna sila za trajnostno gradnjo«, katere financiranje je zagotovljeno v okviru programa »Inteligentna
energija za Evropo«, ki se bo izvajal v letih 2011–2013. Cilj pobude je spodbujanje boljših in inteligentnejših
zgradb v Evropi s povezovanjem dejavnosti lokalnih oblasti, strokovnih združenj in prebivalcev. V okviru te
pobude je bil razvit interaktivni spletni portal (www.buildup.eu) za pospeševanje dejanske izvedbe ukrepov
za energetsko učinkovitost in promocijo energije iz obnovljivih virov v zgradbah. Portal vsebuje uporabne
informacije za vse, ki na tem področju izvajajo dejavnosti.

Poseben razdelek je namenjen informacijam o finančnih shemah. Za vsako shemo so predstavljene
pomembne informacije, vključno s postopki predložitve vlog, študijami primerov in smernicami dobre
prakse. Portal vključuje tudi naslednje razdelke:
-

Novice: oglejte si najnovejše novice iz vse Evrope, ki obravnavajo energetsko
učinkovitost in zakonodajo na državni in mednarodni ravni.

-

Objave: redno posodobljena zbirka objav, ki vključuje: poročila, predpise, informativne
liste, študije in gradiva za usposabljanje.

-

Primeri: dobre prakse, ki se izvajajo v zgradbah (demonstracijski projekti, poročila,
kampanje, dejavnosti, kot so podeljevanje novih certifikatov).

-

Povezave: imenik domačih in tujih povezav do omrežij in virov.

-

Dogodki: obsežen seznam dogodkov, povezanih z energetsko učinkovitostjo.

-

Spletni dnevniki: različni zapisi, zaradi katerih je projekt OKREPITVE SPOSOBNOSTI
pomemben za druge gradbene strokovnjake in javne uradnike po vsej Evropi; vsi
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registrirani uporabniki lahko objavljajo svoje članke, mnenja, vprašanja in odgovore, ki
se nanašajo teme skupnosti.
-

Skupnosti: tematska virtualna skupnost, ki združuje člane s skupnimi interesi in ponuja
orodja za delitev vsebin z drugimi in pisanje spletnih dnevnikov ter priložnosti za
mreženje.

-

Pogosto zastavljena vprašanja: seznam ključnih vprašanj po tematikah z odgovori
strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektu OKREPITVE SPOSOBNOSTI.

Pri izvedbi pobude sodeluje 48 poznanih partnerjev, tj. ključnih zaveznikov Evropske komisije, kot so člani
programa Energy-Cities, Evropsko združenje proizvajalcev toplotnih črpalk (EHPA), Evropska organizacija za
sončno senčenje (ES-SO), Evropski forum za obnovljive vire energije (EUFORES), Evropski svet za
geotermalno energijo (EGEC), Evropsko združenje Euroheat & Power itd.

V okviru te pobude bodo poleg tega razviti različni projekti na državni ravni, ki bodo preučevali obstoječe
stanje in zagotovili predloge za izboljšave. Leta 2011 je bilo za financiranje izbranih 21 projektov iz 21 držav.
V okviru teh projektov na državni ravni je poslanstvo predstavnikov javnih organov, izobraževalnega
sektorja in gradbeništva vzpostaviti »državne platforme za določitev potrebnih veščin in vrzeli pri
usposabljanju na področju gradbeništva ter zagotavljanje strateških priporočil glede ukrepov za
kvalificiranje v zvezi z državnimi načrti«. Trajanje projekta je 18 mesecev (od novembra 2011 do aprila
2013). Portal pobude vključuje seznam držav, v katerih poteka razvoj zadevnih projektov, ime vsakega
projekta, ustanove, odgovorne za usklajevanje konzorcijev, ter imena in naslove projektnih vodij.

Leta 2012 je bil objavljen nov razpis, ki nam je pomagal pri izbiri konzorcijev za razvoj podobnih projektov v
drugih 11 državah.
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