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Galimybė pereiti prie kitokių energijos 

šaltinių pastatuose 

Europos Sąjungos politikos proveržis – direktyva 
(2012/27/ES) dėl energijos vartojimo efektyvumo ir 
direktyva (2010/31/ES) dėl pastatų energinio 
naudingumo. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 
tikslai, joje numatytos intervencinės ir tikrinimo 
priemonės įpareigoja valstybes nares nedelsiant priimti 
aiškią pastatų energinio naudingumo gerinimo strategiją. 
Ši ES direktyva nustato, kad nuo 2020 m. visi nauji 
pastatai privalės būti nulinės energijos, kartu ir beveik 
nulinės CO2 emisijos pastatai. Pastaruoju metu 
priemonėms, kaip mažinti naujų pastatų CO2 emisiją, 
buvo skiriama nemažai dėmesio, vis dėlto daugumos 
anksčiau pastatytų pastatų padėtis lieka nepakitusi, šių 
pastatų atnaujinimo projektai nenumato pakankamai 
galimybių emisijai mažinti ir mažą CO2 kiekį 
išskiriantiems pastatams atsirasti. „ZEROCO2“ projektu 
siekiama apibrėžti beveik nulinės CO2 emisijos pastatų 
sampratą ir pristatyti tokio tipo pastatų teikiamą naudą. 
 

Naujienos: 
 

Birželio 9–10 d. Ptuj mieste 
(Slovėnija) vyko pirmasis 
projekto partnerių susitikimas, 
kurį organizavo pagrindinis 
projekto partneris Spodnės 
Podravjės vietos energetikos 
agentūra (Slovėnija). 
 

 

Artėjantys renginiai: 

 
 Antrasis projekto partnerių 

susitikimas vyks 2016 m. 
rugsėjo 14–15 d. Berlyne. 
Susitikimą organizuoja 
Europos inovacijų institutas 
(Vokietija). 

 

 Kiekvienas projekto 
partneris rugsėjo mėn. 
suinteresuotiems asmenims 
surengs seminarą, kuriame 
bus pristatomi projekto 
tikslai ir pirmieji rezultatai.  

 

 Seminaras vyks rugsėjo mėn. 
Kauno rajono savivaldybėje 

(data tikslinama). 

„ZEROCO2“ PROJEKTAS – SKATINIMAS STATYTI BEVEIK 

NULINĖS CO2 EMISIJOS PASTATUS 
 

„Kurti ekologiškesnį statybų sektorių skatinant įvairius ekologiškus energijos, technologijų, 

paslaugų ir verslo modelius“ 

 

Keitimasis žiniomis regiono mastu 

„ZEROCO2“ yra tarpregioninio bendradarbiavimo 
projektas, kuris įtrauks skirtingų Europos regionų politikos 
formuotojus, siekiant CO2 emisijos mažinimo ir greitesnio 
perėjimo prie tvaraus vystymosi vietos, regiono, 
nacionaliniu ir Europos lygiu. Regionų bendradarbiavimas 
leis regionams identifikuoti inovatyvią metodologiją, 
technologijas, procesus, gerąją praktiką, pasidalyti ja ir 
pritaikyti visa tai plėtojant ir įgyvendinant beveik nulinės 
CO2 emisijos pastatų statybos politiką, statant naujus ir 
modernizuojant jau anksčiau pastatytus pastatus. 
Įgyvendinant projektą, per susitikimus, dalijantis 
patirtimi bus sudarytos galimybės keistis nuomone dėl 
energijos šaltinių ir technologijų, kurios galėtų būti 
taikomos vietos, regionų ir nacionaliniu lygiu, prisidėtų 
prie CO2 išskyrimo mažinimo, kartu ir prie regiono 

pažangos. 
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„ZEROCO2“ projekte nagrinėjami klausimai 

Su regionine politika aplinkos ir energetikos srityse susijęs 
„ZEROCO2“ projektas skatins veiksmus ir investicijas, didinančias 
viešųjų pastatų ir būsto sektoriaus energijos vartojimo efektyvumą. 
Šis projektas padės pasiekti ES tikslą – iki 2020 m. sumažinti CO2 
išskyrimą 20 proc. Ši partnerystė taip pat prisidės prie pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti Europa“, skatinančios 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo, remti perėjimą 
prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos, 
didinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir energijos 
vartojimo efektyvumą. 

 

„ZEROCO2“ rezultatai 

Pagrindinis „ZEROCO2“ projekto tikslas – tobulinti energetikos 
politiką regionų mastu, skatinant aplinkos tvarumą ir mažinant 
klimato kaitos keliamą grėsmę, ypatingą dėmesį skiriant 
ekologiškesnio statybų sektoriaus kūrimui, skatinant įvairius 
ekologiškus energijos šaltinius ir technologijas. Šis projektas 
pristatys ir politikoje įtvirtins beveik nulinės CO2 emisijos pastatų 
sampratą tokiu pačiu lygiu kaip anksčiau buvo apibrėžti beveik 
nulinės energijos pastatai, t. y. pastatai, kuriuose energijos beveik 
nesuvartojama arba suvartojama labai mažai, todėl pastatai 
neskleidžia CO2. Svarbu pažymėti, kad ES, nacionalinė ir regionų 
politika neapibrėžia beveik nulinės CO2 emisijos pastatų, todėl šis 

projektas ir yra reikalingas. 

Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) 

finansavimas:   
 

1 227 957,00 EUR 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016 m. balandis–2020 m. kovas 

Projekto partneriai: 

 
Pagrindinė partnerė: 

SPODNĖS PODRAVJĖS 
VIETOS ENERGETIKOS 
AGENTŪRA (Slovėnija) 

 

2. CHANIJOS 
VIDURŽEMIO JŪROS 
AGRONOMIJOS 
INSTITUTAS (Graikija) 
 

3. MOLIZĖS REGIONAS 
(Italija) 
 

4. KAUNO RAJONO 
SAVIVALDYBĖ (Lietuva) 

 

5. EUROPOS INOVACIJŲ 
INSTITUTAS (Vokietija) 

 

6. THERMOPOLIS LTD. 

(Suomija) 
 

7. TVARIŲ VIDURŽEMIO 
JŪROS MIESTŲ IR 
TERITORIJŲ AGENTŪRA 

(Prancūzija) 
 

8. MALTOS 

UNIVERSITETAS (Malta) 

Daugiau informacijos apie projektą: 

www.interregeurope.eu/zeroco2/ 

www.facebook.com/ZeroCo2-Interreg-Europe-Project-

1112926325417193/?fref=ts   

www.linkedin.com/groups/8538366    

www.twitter.com/ZeroCo2_Project  
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