DEVENIȚI CLĂDIRE-PILOT e-SAFE!

Renovați-vă clădirea, pentru protecție împotriva seismelor și pentru eﬁcientizare energetică!
În anul 2020, în România au avut loc 118 mișcări seismice cu o magnitudine de peste 3,0 grade.

CE AVEȚI DE CÂȘTIGAT

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE TEHNOLOGIILE
e-SAFE ȘI DESPRE CLĂDIREA-PILOT

Proprietarii clădirii vor beneﬁcia, în mod gratuit, de următoarele:
un releveu 3D al clădirii
machete 3D ﬁzice și digitale
un audit energetic și analiză privind consumul de energie al clădirii
un proiect de renovare detaliat, bazat pe sistemul e-SAFE, realizat în
urma unui proces de proiectare participativă cu locatarii
vizibilitate la nivel local și european
Deși selectarea ca proiect-pilot e-SAFE nu implică și implementarea
propriu-zisă a tehnologiilor de renovare, proprietarii imobilului vor
putea folosi proiectul detaliat pentru lucrările de renovare viitoare.
Proprietarii clădirii vor primi un proiect de renovare perfect adaptat
clădirii lor, realizat de către experții tehnici e-SAFE, împreună cu
recomandări cu privire la instrumentele de ﬁnanțare și la subvențiile
disponibile pentru renovarea clădirilor.

Proiectul e-SAFE, ﬁnanțat prin programul Horizon 2020 al
UE, dezvoltă o soluție integrată pentru renovare
antiseismică și eﬁcientizarea energetică a clădirilor care
nu fac parte din categoria patrimoniu și care sunt
construite cu structură de beton armat. Pachetul de
renovare e-SAFE include componente inovatoare și soluții
eﬁciente pentru renovarea anvelopei clădirii și a instalațiilor
termice care o deservesc.
Sistemul este deja în curs de testare într-un proiect-pilot
din Catania, Sicilia, iar în prezent căutăm alte două
clădiri-pilot în zone cu risc seismic din Europa.

CARE CLĂDIRI SUNT ELIGIBILE?
Clădirile cu mai multe etaje, care nu fac parte din categoria patrimoniu, care sunt
construite pe structură din beton armat, care se aﬂă în regiuni cu risc seismic
din Europa (de ex., România, Bulgaria, Turcia, Macedonia, Grecia, Cipru, Croația
etc.) și care necesită lucrări de renovare. Solicitările pot ﬁ depuse de către:

V-am trezit interesul?

proprietarii clădirii sau administratorii acesteia
entități publice sau private care administrează locuințe sociale sau
clădiri de utilitate publică (de ex., școli)
dezvoltatori imobiliari

Dacă doriți să depuneți o solicitare și să deveniți
clădire-pilot în cadrul proiectului e-SAFE, vă
rugăm să completați acest formular.

Depuneți solicitarea până la 15 iulie 2022

Aﬂați mai multe despre cerințele tehnice ale clădirii aici

CE TREBUIE SĂ NE OFERIȚI DVS.
Proprietarii clădirii trebuie să ofere următoarele:
acces în clădire, în vederea efectuării unui releveu detaliat
asistență în discuțiile cu locatarii, în traducerea în limba română
(3 weekenduri)
disponibilitate de implicare în activitățile de proiectare participativă
un spațiu de lucru/o încăpere la fața locului

DEPUNEȚI SOLICITAREA AICI!
Toate informațiile și cerințele tehnice pot ﬁ găsite aici

DATE IMPORTANTE
15 iulie 2022

1 august 2022

10 septembrie 2022

25 septembrie 2022

termenul-limită
pentru Etapa 1
Depunerea solicitărilor

anunțul listei
candidaților preliminari

termenul-limită
pentru Etapa 2
Depunerea documentelor

selecția ﬁnală
a două clădiri-pilot

Aﬂați mai multe despre proiect vizitând https://esafe-buildings.eu/en/ sau urmărind acest scurt videoclip

