
  

Pastatų pertvarkymo, kurių CO2 tarša dėl suvartojamos energijos yra artima nuliui, skatinimas 

„ZEROCO2“ svarba 

„ZEROCO2“ projektas yra susijęs su regionine aplinkosaugos bei energetikos politika ir skirtas remti viešosios ir 

gyvenamosios paskirties pastatų energetinio efektyvumo gerinimą bei skiriamas investicijas. Projektas padės 

įgyvendinti ES tikslą 20 % sumažinti taršą iki 2020 m. Partneriai taip pat remsis geriausio pavyzdžio iniciatyva 

„Efektyviai išteklius naudojanti Europa“ (angl. Resource Efficient Europe), kad atskirtų ekonominį augimą nuo išteklių 

naudojimo, remtų perėjimą prie nedidelės anglies produktų taršos ekonomikos, didintų atsinaujinančių energijos 

šaltinių naudojimą ir gerintų pastatų energetinį efektyvumą. 

„ZEROCO2“ tikslai 

Bendras projekto „ZEROCO2“ tikslas – gerinti regioninę energetikos politiką, atsižvelgiant į aplinkos tvarumą ir klimato 

kaitos pavojaus mažinimą, ypač daug dėmesio skiriant tam, kad statybų sektorius taptų kuo žalesnis dėl įvairių 

aplinkai draugiškų energijos šaltinių ir technologijų naudojimo, išskiriant jo, kaip naujų energetikos srities rinkų, 

technologijų, paslaugų ir verslo modelių inkubatorių, svarbą. Šiuo projektu pristatomi pastatai, kurių CO2 tarša dėl 

suvartojamos energijos yra artima nuliui (NZCO2EB), o tai reiškia, kad jie neišskiria CO2 emisijos ir politiškai 

apibrėžiami tuo pačiu lygmeniu kaip beveik nulinio energetinio efektyvumo pastatai (angl. Nearly Zero Energy 

Buildings (NZEB)). Svarbu paminėti, kad ES politika neapibrėžia NZCO2EB energijos vartojimo, todėl projeko ZEROCO2 

svarba yra dar aktualesnė. 

Biudžetas, iš viso  1 469 670,00 EUR   ERPF lėšos 1 227 957,00 EUR 

Tikslų įgyvendinimas 

Regioninė politika ir geriausia praktika. BENDRASIS TYRIMAS 

Norėdami įgyvendinti nustatytus tikslus, projekto partneriai aktyviai bendrauja su vietos, regiono ir valstybės 

politikais, kitais suinteresuotais asmenimis. Yra atlikti keli tyrimai. “Bendrosios regioninės politikos ataskaita” (angl. 

The Common Regional Policy Report) yra visų regioninės politikos tyrimų ir geriausių regioninės energetikos politikos 

praktikų bei intervencijų į projekte dalyvaujančių 7 Europos regionų statybos sektorių palyginimo rezultatas.  

Daugiau informacijos apie minėtus tyrimus pateikiama „ZEROCO2“ svetainėje adresu 

https://www.interregeurope.eu/zeroco2/. 

Regioniniai tyrimai:  

Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas 

Kiekvienas projekto partneris atlieka po tyrimą, kuriame pabrėžiamas energijos, ypač atsinaujinančių šaltinių, 

naudojimas. Taigi, nuo šiol visi partneriai gali nustatyti savo energijos gamybos skirtumus ir atsinaujinančių energijos 

šaltinių naudojimo trūkumus bei pateikti atitinkamus regioninės politikos siūlymus. 

Pastatų modernizavimo dėl suvartojamos energijos, artimos nuliui, CO2 taršos tyrimas ir 

techninių galimybių palyginimas 

Einamuoju etapu kiekvienas projekto partneris sukūrė vieną ar kelis pastatų, kurių CO2 tarša yra artima nuliui, 

modernizavimo modelius. Taigi, pirmasis žingsnis (konstrukcijos ir įrangos parametrų nustatymas kiekvieno pastato 



  

energetiniam efektyvumui apskaičiuoti) buvo įgyvendintas anksčiau apibūdintu metodu. Kiekvienas tipinis modelis 

apėmė vieno ar kelių galimų variantų (skirtingų AEŠ derinių ir galimų technologijų) išdėstymo aprašą, į kurį įtrauktas 

naudotų technologijų apibūdinimas ir pateikta regioninės priemonės įdiegimo sąnaudų sąmata. Kartu ieškota 

geriausios tarptautinės praktikos, daugiausia dėmesio skiriant pasikartojimui visoje ES28 zonoje. 

Sąnaudų privalumų analizė ES-28 zonoje, skatinant pastatų, kurių CO2 tarša dėl suvartojamos 

energijos yra artima nuliui, vystymą 

Yra daugybė skirtingų tarpvalstybinių ir valstybinių, mažai ir itin mažai energijos suvartojančių pastatų apibrėžčių ir 

sąvokų, apimančių ir CO2 taršą. Kai kurios apima ir atsinaujinančios energijos gamybą vietoje. Esama daugybė 

politinių, ekonominių ir ekologinių priežasčių, dėl kurių statyti itin mažai energijos suvartojančius pastatus yra svarbu. 

„ZEROCO2“ sukūrė pavyzdį, kuriuo išsamiai apibūdinama, kodėl ES28 zonoje būtina statyti pastatus, kuriems 

būdingos nuliui artimos CO2 taršos savybės:  

 kovojama su klimato kaita ir mažinamos energijos sąnaudos; 
 itin mažai energijos suvartojantys pastatai apskritai mažiau veikia aplinką; 
 itin mažai energijos suvartojančių pastatų gyvenimo ciklo sąnaudos mažesnės; 
 taip įgyvendinamos politinės sutartys, ES direktyvų ir regioninės politikos reikalavimai.  

 
Norėdami peržiūrėti dokumentą internete, apsilankykite adresu https://www.interregeurope.eu/zeroco2 


