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Crearea unor centre de
suport de încredere, în
care cererea și oferta să
se întâlnească pentru a
stimula creșterea ratei
de reabilitare energetică
a locuințelor în Italia,
România și Bulgaria:
GHIȘEE UNICE
PENTRU SERVICII DE
REABILITARE A
LOCUINȚELOR

Municipiul Timișoara
Asociația Agenția pentru Energie din Plovdiv
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Proiectul PadovaFIT Expanded a primit finanțare în cadrul
Programului „ORIZONT 2020” pentru cercetare și inovare al
Uniunii Europene, în baza Acordului de Finanțare nr. 847143.

HOME SOLUTIONS

OBIECTIVE
•

Identificarea bunelor practici și a condițiilor care
favorizează serviciile de reabilitare integrată a

clădirilor de locuințe, sustenabile din punct de

MISIUNE

vedere financiar, finanțate din fonduri publice și/sau
private;
•

Creșterea gradului de conștientizare și încredere a
proprietarilor de case și a chiriașilor față de
produsele, serviciile și jucătorii existenți pe piață;

•

PadovaFIT Expanded
urmărește crearea și
testarea unui GHIȘEU
UNIC dedicat
serviciilor de reabilitare
energetică a locuințelor

pentru reducerea costurilor și creșterea calității;

•

oferite de ghișeul unic;
•

conceptul

în

vom
Orașul

extinde
Timișoara

(România) și în Orașele Smolyan și
Vidin (Bulgaria).
Conceptul proiectului se bazează pe
existența unui ghișeu unic, care are rolul
de a motiva și sprijini proprietarii de
locuințe (ca parte a cererii) precum și
stimularea părții de funizare de produse
și servicii, atât din punct de vedere
tehnic cât și financiar, pentru a investi în
domeniul eficienței energetice.

Dezvoltarea și implementarea unui singur ghișeu

SCOP

care să ofere servicii integrate de reabilitare

•

(Italia)

Îmbunătățirea condițiilor de finanțare pentru
planurile de investiții în reabilitările energetice

Pornind de la experiența Orașului
Padova

Îmbunătățirea procedurilor tehnice standardizate

energetică a locuințelor pentru cetățenii din cele

Proiectul aduce împreună un puternic

patru zone pilot situate în cele trei țări;

consorțiu format din opt parteneri de

Identificarea soluțiilor pentru înlăturarea barierelor

proiect din patru state membre ale Uniunii

care limitează implememntarea unor servicii durabile

Europene.

și eficiente de renovare integrată a locuințelor;
•

Creșterea capacității părților interesate de pe piața

Pornind de la experiența dobândită în
Proiectul PadovaFIT anterior,

energetică publică și privată, cu un accent specific

Orașul Padova va înființa și lansa un

acordat serviciilor integrate de reabilitare a locuințelor;

ghișeu unic pentru reabilitările energetice
a clădirilor cu locuințe.
Proiectul urmărește extinderea modelului de
afaceri în Orașul Timișoara, beneficiind de
munca

realizată

în

Italia

și

adaptarea

modelului la condițiile din România.
Agenția pentru Energie din Plovdiv va sprijini

Orașele Vidin și Smolyan (Bulgaria)
pentru a prelua exemplele orașelor Timișoara
și Padova și va pregăti un plan de acțiune
pentru înființarea a două ghișee unice în
Bulgaria.

