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PROJEKT

Projekt ZEBRA2020 ma za zadanie śledzenie transformacji
rynku budowlanego w Europie w kierunku nZEB oraz
stworzenie systemu monitorowania umożliwiającego
pozyskanie danych w celu oceny oraz optymalizacji
rozwiązań prawnych za pośrednictwem dostępnych online
narzędzi ewaluacyjnych. Projekt ma za zadanie ponadto
dostarczenie rekomendacji i strategii rozwoju budownictwa
o niskim zużyciu energii dla sektora budowlanego oraz
decydentów w celu przyspieszenia rozwoju rynku nZEB.
Wyniki projektu będą szczególnie istotne nie tylko dla
decydentów na poziomie Unii Europejskiej i krajów
członkowskich ale również dla szerokiego grona
uczestników rynku w ramach procesu budowlanego.
Czas trwania projektu: Kwiecień 2014 - Wrzesień 2016

CELE

• Monitorowanie działań w ramach nZEB w krajach uczestniczących w projekcie oraz w całej Europie;
• Zapewnienie łatwych w obsłudze i przekazie form prezentacji nZEB, pozyskiwanych danych oraz wskaźników;
• Zaangażowanie oraz wspomaganie decydentów w
opracowaniu strategii oraz rekomendacji dla nZEB w celu
przyspieszenia transformacji do roku 2020 oraz w
przyszłości;
• Stworzenie podstaw do kontynuacji śledzenia rozwoju
rynku nZEB po zakończeniu projektu;
• Zapewnienie efektywnej i wszechstronnej komunikacji
pomiędzy decydentami i wszystkimi zainteresowanymi
stronami.

ZAKRES
PROJEKTU
Główne kraje docelowe
Dodatkowe kraje docelowe

ZEBRA2020 obejmuje 17
krajów europejskich oraz
około 90% europejskiego
rynku budowlanego. Z
tego względu w znaczący
sposób może przyczynić
się do osiągnięcia
ambitnego założenia
dotyczącego osiągnięcia
100% udziału nZEB dla
budynków wznoszonych
po roku 2020 oraz
znaczącego wzrostu
kompleksowych
renowacji w kierunku
nZEB.

WWW.ZEBRA2020.EU

NARZĘDZIE
DANYCH
Przejrzysta prezentacja wskaźników charakteryzujących cały
rynek budowlany, uzupełnianie brakujących danych za
pośrednictwem wszechstronnych arkuszy (obejmujących
różne rodzaje budynków mieszkalnych oraz innych typów).
• Przegląd bieżącej sytuacji na rynku budowlanym (w
zależności od typu budynku) obejmujący zarówno
działania modernizacyjne oraz budynki nowo
wznoszone;
• Wskazanie wdrożonych rozporządzeń dotyczących
budownictwa oraz odpowiadających im wskaźników
ilościowych;
• Monitorowanie działań prowadzonych w ramach
Certyfikacji Energetycznej Budynków w poszczególnych
krajach;
• Śledzenie działań nZEB w ramach poszczególnych
kryteriów: budowa i modernizacja nZEB, sprzedaż
technologii, wartość nieruchomości, itp.

NARZĘDZIE
MONITOROWANIA
nZEB

Opracowanie wskaźników charakteryzujących rozwój rynku
nZEB oraz wykorzystanie ich w ramach opracowanego
narzędzia. Narzędzie monitorowania nZEB pozwala na
zestawienie części danych w postaci wykresów
monitorowania nZEB oraz umożliwia dostęp do danych z
pozostałych baz. Narzędzie monitorowania nZEB jest
narzędziem oceny prezentującym wyniki na różnych
poziomach:
• Ocena każdego z kryteriów w poszczególnych krajach;
• Całościowa ocena rozwoju rynku w kierunku nZEB w
poszczególnych krajach na podstawie opracowanej
metodologii;
• Ważone wyniki całościowe dla poszczególnych krajów
oraz kryteriów i pełnego rozwoju rynku nZEB.

WYNIKI
• Scenariusze transformacji rynku w kierunku nZEB oraz
strategie wprowadzania nZEB do roku 2020 oraz w
kolejnych latach;
• Dane pozwalające na monitorowanie transformacji w
kierunku nZEB dla wybranych krajów europejskich;
• Porównanie na poziomie międzynarodowym barier,
czynników wspomagających rozwój, oraz najlepszych
praktyk ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
ekonomicznych;
• Rekomendacje dotyczące możliwości wspierania
transformacji w kierunku nZEB;
• Narzędzie monitorujące nZEB wraz ze szczegółową bazą
danych o nZEB.
Wyniki wzmocnią zaufanie inwestorów do transformacji
rynku w kierunku nZEB.
Wiarygodne dane wraz z informacjami dotyczącymi rynku
w znacznym stopniu podniosą wiarygodność
długoterminowych celów nZEB, ścieżek do ich osiągnięcia
oraz wymaganych zmian w ramach procesów
budowlanych i modernizacyjnych.

PARTNERZY
PROJEKTU
W ramach projektu współpracuje ośmiu partnerów ze
środowisk akademickich, naukowych oraz prywatnych
instytucji doradczych.
nergy
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KONTAKTY

NAPE
Email: zebra@nape.pl
www.nape.pl/en/home
Kluczową rolę przy tworzeniu i dostosowaniu
potencjalnych strategii nZEB będą odgrywały spotkania
przedstawicieli decydentów oraz przemysłu
budowlanego na poziomie krajowym i
międzynarodowym. Umożliwią one uzyskanie poparcia
wszystkich uczestników rynku w stopniu pozwalającym
na wprowadzenie zmian. W celu otrzymywania bieżących
informacji o terminach i miejscach spotkań należy
zapisać się do newslettera (w języku angielskim) lub
porozumieć się z krajowym punktem kontaktowym.

