Budownictwo prywatne to jeden z największych obszarów zużycia energii przez obywateli na rynku światowym.
Teren mieszkalny w Padwie produkuje 30% całkowitej
emisji CO2: jest to efekt tego, że obecny obszar mieszkaniowy jest wykwitem epoki, w której nie zwracano
uwagi na energooszczędność.
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„Padova Fit!” (Padwa Fit!) to projekt IEE (Intelligent
Energy Europe) finansowany przez Unię Europejską,
który stawia sobie za cel przebudowę energetyczną
budynków prywatnych w mieście.
Biorąc udział w projekcie „Padova Fit!” mieszkańcy Padwy mogą mieć zapewniony: większy komfort, niższe rachunki, przebudowę mieszkania, mniejsze marnotrawstwo energii i mniejsze wydzielanie CO2.
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www.padovafit.it
padovafit@comune.padova.it
049 8205021
www.facebook.com/padovafit
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Dzięki projektowi „Padova Fit!” pojawia się możliwość
przebudowy własnego mieszkania tak, aby stało się
energooszczędne, dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, a także dzięki:
• nowoczesnym instalacjom grzewczym
• systemom okablowania wykorzystującym najskuteczniejsze rozwiązania technologiczne (pompy, żarówki, bojlery najnowszej generacji)
• instalacjom czerpiącym energię ze źródeł odnawialnych (PV i energii słonecznej)
• generalnej przebudowie (powłok, okien, drzwi...)
Łączna oszczędność: projekt stawia sobie za cel agregację licznych mieszkań, aby stworzyć masę krytyczną
i uzyskać wysokie fundusze oraz gwarancje na wykonane prace.

KTO BĘDZIE WYKONAWCĄ PRAC I JAKA
UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA

Z CZYM SIĘ WIĄŻE DOŁĄCZENIE SIĘ DO
TEJ INICJATYWY

Prace zostaną powierzone wybranej Energy Service
Company (ESCO), z którą zostanie zawarty kontrakt z
gwarancją należytego wykonania umowy (Engineering-Procurement-Construction / EPC), i której opłaty są
powiązane z oszczędnościami energetycznymi, zaś
prace są wykonywane dzięki sfinansowaniu przez trzecią stronę.
Mechanizm kontraktu “Guaranteed Saving” (gwarancja
rezultatu) pozwala na opłatę inwestycji ekonomicznej,
której spółka dokonuje, z oszczędności osiągniętych
dzięki przebudowie energetycznej.
Klient zostaje odciążony i nie musi finansować bezpośrednio inwestycji, ma też większe gwarancje oszczędności energetycznej wynikającej z przebudowy.
Firma ESCO zostanie wybrana podczas publicznego
przetargu, który zostanie zorganizowany przez Urząd
Miasta Padwy.

WSTĘPNE PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO
PROJEKTU I AUDYT ENERGETYCZNY
Nieruchomości mogą być niezobowiązująco zgłaszane
do przystąpienia do projektu „Padova Fit!” poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie internetowej www.padovafit.it
W każdym budynku tak zwany „moderator mieszkaniowy” przeprowadzi bezpłatny AUDYT ENERGETYCZNY. Moderator następnie weźmie udział w zebraniu z
mieszkańcami kamienicy lub bloku w celu wyjaśnienia
projektu i prac do wykonania.
MODERATOR
Moderator mieszkaniowy to osoba o wykształceniu
technicznym i specjalista od budownictwa energooszczędnościowego. Na zlecenie Urzędu Miasta Padwy skontaktuje się z zarządcą kamienicy lub bloku w
celu:
• umówienia się na na audyt
• ustalenia terminu spotkania z mieszkańcami
• uczestnictwa w spotkaniu, aby móc wyjaśnić, na
czym polega projekt i zebrać wstępne zapisy
ZAPISY
Ostateczna deklaracja przystąpienia do projektu będzie wymagana po prezentacji ostatecznego kosztorysu przez Spółkę ESCO, która wygra przetarg.
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